Kilpailukutsu
Tervetuloa KyIF:n ratsastusjaoksen järjestämiin kouluratsastuksen harjoituskilpailuihin sunnuntaina
11.2.2018 klo 08.30 alkaen Ratsutila Wikner, Kirkkonummi.

Luokka 1

Ryhmäratsastusluokka
Avoin ratsastuskoulun oppilaille sekä yksityisratsukoille (kaikille osall.ruusuke ja
arvostelupöytäkirja)
Luokka ratsastetaan 4-5 ratsukon ryhmissä
Luokassa ei etukäteen opeteltavaa ohjelmaa vaan tehtävät luetaan radalla
Esitettävät asiat, käynti, ravi, laukka, siirtymiset, pysähdys, ympyrä
Raipan käyttö sallittu, kannusten käyttö ei ole sallittu

Luokka 2

Helppo C Tutustumisluokan kouluohjelma (rata B) 2016
ohjelma löytyy www.ratsastus.fi/kouluohjelmia
Avoin ratsastuskoulun oppilaille sekä yksityisratsukoille (palkitaan erikseen)
Ratsastuskoulun oppilaille raipan käyttö sallittu, kannusten käyttö ei ole sallittu
Yksityisratsukot raipan käyttö ei sallittu, kannusten käyttö sallittu

Luokka 3

Helppo B : 0 2009
Avoin ratsastukoulun oppilaille sekä yksityisratsukoille (palkitaan erikseen)
Ratsastuskoulun oppilaille raipan käyttö sallittu, kannusten käyttö ei ole sallittu
Yksityisratsukot raipan käyttö ei sallittu, kannusten käyttö sallittu

Luokka 4

Helppo A:10 2011
avoin ratsastuskoulun oppilaille ja yksityisratsastajille (palkitaan erikseen)
Kannusten käyttö pakollinen, raipan käyttö ei sallittu.

Luokka 5

Vaativa B: MB Special 2015

ERITYISMÄÄRÄYKSET

1.

Kisoihin voivat osallistua Ratsutila Wiknerin säännölliset asiakkaat, tarkennettuna
tuntiratsastajat, sekä yksityiskarsinaa vuokraava henkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö
(esim. hoitajat, valmentajat yms.) Ratsutila Wiknerin tallissa asuvalla hevosella.
Muualla asuvien yksityisratsukoiden osalta edellytetään KyIF kautta SRL:n perhe- tai
täysjäsenyyttä. Kilpailijoilta ei vaadita SRL kilpailusääntöjen mukaista E-lupaa eivätkä
kilpailuluokat oikeuta SRL kilpailusääntöjen mukaiseen kvaalitulokseen.

Ratsastuskoululaisten osalta osallistuminen vaatii opettajan luvan.
Lupa saatava ennen ilmoittautumista.
2.

Ilmoittautumiset ( yksi luokka/ratsukko) poni- ja yksityistallin ilmoittautumistaululla olevaan
listaan viimeistään SUNNUNTAINA 5.2.2018. Yksityisratsukot voivat ilmoittautua myös
sähköpostitse charlotta.rosenlew( at) kolumbus.fi. Rats.koulun oppilaat vain ponitallin listaan.
Jälki-ilmoittautumisia ei oteta.

3.

Kilpailujärjestäjä ei ole vakuuttanut kilpailijoita, ja edellyttää että jokaisella kilpailijalla on
oma vakuutus (SRL:n jäsenyys tai SRL:n Green Card sisältää edelletyn vakuutusturvan)

4.

Lähtömaksu KyIF:n jäseniltä 15 eur/luokka, jäseniltä omalla hevosella 10 eur/luokka ja muilta
20 eur/luokka. Lähtömaksu maksetaan kilpailupaikalla kilpailukansliaan noin ½ tuntia ennen
lähtöä. Varaa tasaraha!

5.

Peruutukset tulee aikataulujen sujuvuuden vuoksi ilmoittaa tekstiviestillä numeroon 0407206912.

6.

Lähtölistat ovat nähtävissä www.kyifratsastus.com viimeistään torstai iltana sekä tallien
ilmoitustauluilla.

7.

Kilpailuasu on vapaa mutta siisti. Turvakypärä on pakollinen

8.

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin
SRL:n kouluratsastuksen kilpailusääntöjä

9.

Kilpailupaikalla on junnujen järjestämä buffetti

Tervetuloa!

