
 
 

Kilpailukutsu 
 
 

Tervetuloa kisamaan KyIF:n koulumestaruudesta Wiknerin Ratsutilalle 

sunnuntaina 8.12.2019 alkaen klo 9. Kilpailut ovat avoimet kaikille KyIF:n perhe- 

tai täysjäsenille, jäsenyys rekisteröitynyt liiton listoille ilmoittautumisajan puitteissa. 

 

Mestaruus ratkotaan tänä vuonna kahdella tasolla, Minimestaruus ratsastetaan He C -

tasolla, mestaruus He B/He A -tasolla. Molemmat mestaruussarjat sisältävät kaksi 

kategoriaa, kat.1:ssä ratsastaa vuonna 2003 tai myöhemmin syntyneet, ja kat. 2:ssa 

ratsastaa vuonna 2002 tai aikaisemmin syntyneet. 

Jokainen ratsastaja iästään riippumatta voi vapaasti valita nykytaitotasonsa mukaisen 

luokan. 

He B ja He A -luokat ratsastetaan kisapäivinä erillisinä luokkina ja palkitaan 

erikseen, mutta mestaruutta ratkottaessa ne yhdistetään samaksi luokaksi ja 

mestaruuspalkitsemiset tehdään tulosprosenttien perusteella. Jakoa yksityisiin ja 

ratsastuskoululaisiin ei tehdä, vaan kaikki jäsenet kisaavat yhdessä samoista 

mitaleista. 

 
Luokka 1 Helppo C Tutustumisluokan kouluohjelma (rata B) 2016 

 

Luokkaan osallistuminen edellyttää vuodelta 2019 min. 55% tuloksen He C -tasolta. 

Ratsastaja, joka on kauden 2019 aikana saanut yli 60 % tuloksen He B, He A tai 

vaikeammasta luokasta ei voi osallistua luokkaan 1. Tulokset ovat ratsastajakohtaiset. 

 

Luokka 1 rajataan 25 ratsukkoon. Mikäli luokkaan ilmoittautuu yli 25 ratsastajaa, 

nostetaan alarajavaatimusta siten, että luokan lähtijämäärä saadaan rajattua 

maksimissaan kahteenkymmeneenviiteen. 

Luokkaan osallistuminen vaatii lisäksi opettajan luvan.  

Raippa on sallittu, kannusten käyttö ei. 

 

Luokka 2 Helppo B:0 2009  

 

Ratsastaja joka on kauden 2019 aikana saanut He A:sta tai vaikeammasta luokasta yli 

60 % tuloksen ei voi osallistua luokkaan 2.  

 

Kannusten käyttö sallittu opettajan luvalla, raippa ei sallittu. 

 

 

Luokka 3 Helppo A:1 2009 

 

 Luokassa ei ole osallistumisrajoitteita. 

 

Kannusten käyttö pakollinen, raipan käyttö ei sallittu. 

 



Muut erityismääräykset 

 

 

Jorma Kainulainen pitää kaikille osallistujille ke 27.11 alk. klo 18  hyödyllisen 

teoria-illan aiheesta ”Näin keräät pisteet kouluradalta”. Tilaisuus on maksuton, 

tulkaa kaikki mukaan. 
 

1. Ilmoittautumiset (yksi luokka/ratsukko) poni- ja yksityistallin ilmoittautumistaululla olevaan 
listaan viimeistään su 1.12.2019.  Nyt voit käyttää myös netti-ilmoittautumista. Kaikkien 

netti-ilmoittautuneiden kesken arvotaan pieni ylläri. Katso ohjeet nettisivulla. 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.  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 viimeistään  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. 

 

9. Mestaruusmitalit jaetaan yhteisessä joulujuhlassa su 15.12.2019 
 

 

       
  

 

 

Tervetuloa! 

http://www.kyifratsastus.com/
http://www.kyifratsastus.com/

