
www.kyifratsastus.com Kilpailukutsu
Tervetuloa KyIF:n ratsastusjaoksen järjestämiin kouluratsastuskilpailuihin sunnuntaina 
19.10.2014 klo 9.00 alkaen Ratsutila Wikner, Kirkkonummi. Kilpailut ovat avoimet Ratsutila 
Wiknerin ratsastuskoulun oppilaille ja yksityisratsukoille sekä KyIF ratsastusjaoksen 
jäsenille. 
Sään salliessa kisat pidetään ulkokentällä.

Mieti tarkkaan taitotasosi, ja pyydä opettajaltasi osallistumislupa. Ryhmäratsastus on ajateltu 
lapsille ja aloitteleville kilpailijoille.Ryhmissä osa ohjelmasta suoritetaan yksin jotta siirtyminen 
yksilöohjelmiin helpottuisi. Helpossa C:ssä pitää mm ratsastaa jo laukkaympyrä, Helpossa 
B:ssä 10 m laukkavoltit.

Kisojen sujuminen vaatii runsaasti avustajia, jos kisaat yhdessä luokassa, varaudu 
avustamaan toisessa. Tehtävät jaetaan lähtölistojen yhteydessä.

Luokka 1 Ryhmäratsastusluokka 
avoin ratsastuskoulun oppilaille sekä yksityisratsukoille (kaikille osall.ruusuke ja 
arvostelupöytäkirja)
Luokka ratsastetaan 4-5 ratsukon ryhmissä
Luokassa ei ole 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:1 2000
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 ratsastuskoulun oppilaille sekä yksityisratsukoille (palkitaan erikseen)
Ratsastuskoulun oppilaille raipan käyttö ei sallittu, kannusten käyttö sallittu.
Yksityisratsukot raipan käyttö ei sallittu, kannusten käyttö pakollinen.

Luokka 4 Helppo A:1 2009, avoin ratsastuskoulun oppilaille ja yksityisratsukoille
Kannusten käyttö pakollinen

Erityismääräykset
1. Ilmoittautumiset poni- ja yksityistallin ilmoittautumistaululla olevaan listaan 

viimeistään ti 14.10.2014, yksityisratsukot myös charlotta.rosenlew at kolumbus.fi.
Luokkiin 2,3 ja 4 osallistuminen opettajan luvalla. Lupa pyydettävä ennen 
ilmoittautumista. Ratsukko voi osallistua vain yhteen luokkaan.

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

3. 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!

4. Peruutukset tulee aikataulujen sujuvuuden vuoksi ilmoittaa viimeistään torstaina, 
tekstiviestit ennen kello 19  no 040-7206912

5. Lähtölistat ovat nähtävissä viim kilpailuja edeltävänä päivänä internet-sivuilla
osoitteessa www.kyifratsastus.com sekä Ratsutila Wiknerin tallien ilmoitustauluilla.

6. Kilpailuasu on vapaa mutta siisti. Turvakypärä on pakollinen 
7. Ratsastettavat ohjelmat luokkiin 2, 3 ja 4 löydät sivuilta www.ratsastus.com, 

materiaalit, kouluohjelmia, suomalaiset kouluratsastusohjelmat
8. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin

SRL:n kouluratsastuksen kilpailusääntöjä.
9. Kilpailupaikalla on junnujen järjestämä buffetti. tervetuloa

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

