
 
 

Kilpailukutsu 
 
 

Tervetuloa KyIF ratsastusjaoksen järjestämiin 1-tason 

kouluratsastusharjoituskilpailuihin su 18.11.2018 klo 8.30 alkaen Ratsutila 

Wiknerillä. Kilpailut ovat avoimet KyIF ratsastusjaoksen jäsenille ja Ratsutila 

Wiknerin asukeille sekä ratsastuskoulun oppilaille. 

 

Kilpailut ovat samalla KyIF seuramestaruuskilpailut. 

Kaikki voivat kilpailla, mutta mestaruudesta voi kilpailla vaan KyIFin täys- tai 

perhejäsen. Mestaruusmitalit jaetaan yhteisessä joulujuhlassamme. 

 
 

Luokka 1  KyIF raviohjelma, ohjelma löytyy ponitallin ilmoitustaululta. 

avoin 12 v. ja nuoremmille ratsastajille. 

Luokkaan osallistuminen edellyttää ryhmäluokasta tai vaikeammasta hyväksyttyä 

tulosta sekä opettajan lupa. 

 Raippa on ratsastuskoululaisille sallittu. 

 

Luokka 2 Helppo C Tutustumisluokan kouluohjelma (rata B) 2016 

 avoin ratsastuskoulun oppilaille ja yksityisratsastajille (palkitaan erikseen) 

Luokkaan osallistuminen edellyttää helposta Cstä tai vaikeammasta hyväksyttyä 

tulosta sekä opettajan lupa.  

Raippa on ratsastuskoululaisille sallittu. 

 

Luokka on samalla  KyIF-minimestaruusluokka sekä yksityisten että 

ratsastuskoululaisten osalta. 

Minimestaruudesta voi kilpailla 12 vuotiaat ja nuoremmat, vuonna 2006 ja 

myöhemmin syntyneet. 

 

Luokka 3 Helppo B:0 2009  

avoin ratsastuskoulun oppilaille ja yksityisratsastajille (palkitaan erikseen) 

Kannusten käyttö sallittu opettajan luvalla, raippa ei sallittu. 

 

Luokka on samalla 13-18 vuotiaitten ratsastuskoululaisten ja yksityisratsastajien KyIF 

Juniorimestaruusluokka (vuosina 2000 – 2005 syntyneet). 

   

Opettajat sijoittavat ratsukot joko luokkaan 1, 2 tai 3 taitotason mukaan 

 

Luokka 4 Helppo A:1 2009 

avoin ratsastuskoulun oppilaille ja yksityisratsastajille (palkitaan erikseen) 

Kannusten käyttö pakollinen, raipan käyttö ei sallittu. 

 

Luokka on samalla yli 18 vuotiaitten KyIF senioreitten (1999 ja sitä ennen syntyneet) 

mestaruusluokka sekä ratsastuskoululaisten että yksityisratsastajien osalta. 

 



Erityismääräykset, koulukisat 
 

 

 

1. Ilmoittautumiset (yksi luokka/ratsukko) poni- ja yksityistallin ilmoittautumistaululla olevaan 

listaan viimeistään su 11.11.2018. Yksityisratsukot voivat ilmoittautua myös sähköpostitse 
charlotta.rosenlew at kolumbus.fi. Rats.koulun oppilaat vain ponitallin listaan.  Jälki-

ilmoittautumisia ei oteta. 

 
2. Kilpailujärjestäjä ei ole vakuuttanut kilpailijoita, ja edellyttää että jokaisella kilpailijalla on 

oma vakuutus (SRL:n jäsenyys tai SRL:n Green Card sisältää edelletyn vakuutusturvan) 

 

3.  Lähtömaksu KyIF:n jäseniltä 20 eur/luokka, jäseniltä omalla hevosella 15 eur/luokka ja muilta 
25 eur/luokka. Lähtömaksu maksetaan kilpailupaikalla kilpailukansliaan  noin ½ tuntia ennen 

lähtöä. Varaa tasaraha! 

 
4.  Lähdönvarmistuksia ei tehdä mutta peruutukset tulee aikataulujen sujuvuuden vuoksi 

ilmoittaa viimeistään torstaina, tekstiviestit ennen kello 19 no 040-7206912.  

 

5.  Lähtölistat ovat nähtävissä www.kyifratsastus.com viim lauantai aamuna sekä tallien 
ilmoitustauluilla. 

 

6.  Kilpailuasu on vapaa mutta siisti. Turvakypärä on pakollinen 
 

7.  Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin 

SRL:n kouluratsastuksen kilpailusääntöjä 
 

8.  Kilpailupaikalla on junnujen järjestämä buffetti   

      

 
 

Tervetuloa! 

http://www.kyifratsastus.com/

