
 Kilpailukutsu

Tervetuloa KyIF:n ratsastusjaoksen järjestämiin kouluratsastuskilpailuihin sunnuntaina  7.12.2014  klo 09.00
alkaen Ratsutila Wikner, Kirkkonummi. 

Kilpailut ovat samalla KyIF seuramestaruuskilpailut.
Osallistumisoikeudesta - katso erityismääräys kohta 1.

Luokka 1 KyIF raviohjelma 2014, ohjelma löytyy ponitallin ilm.taululta.
avoin ratsastuskoulun ratsukoille
KyIF minimestaruusluokka
Luokkaan osallistuminen edellyttää ryhmäluokasta tai vaikeammasta hyväksyttyä tulosta sekä 
opettajan lupaa.
Raipan käyttö sallittu, kannusten käyttö ei ole sallittua.

Luokka 2 Taitotason mukaan
Helppo C:2 2000 tai 
Helppo B K.N. Special 2009
avoin ratsastuskoulun oppilaille ja yksityisratsukoille
KyIF tuntiratsastajien mestaruusluokka
Luokkaan osallistuminen edellyttää helposta C:stä tai vaikeammasta hyväksyttyä tulosta sekä 
opettajan lupaa.
Ohjelmat palkitaan yhdessä, prosentit ratkaisevat 
Raipan käyttö sallittu, kannusten käyttö sallittu opettajan luvalla, mutta ei pakollinen. Ei 
molempia.

Opettajat sijoittavat ratsukot joko luokkaan 1 tai 2.

Luokka 3 Taitotason mukaan
Helppo B K.N. Special 2009 tai 
Helppo A:1 2009 
avoin yksityisratsukoille
KyIF yksityisratsastajien mestaruusluokka
Ohjelmat palkitaan yhdessä, prosentit ratkaisevat
Kannusten käyttö pakollinen, raipan käyttö ei sallittu.
Ohjelmavalinta tulee tehdä siten, ettei ratsukolla ole sijoitusta alue- tai kansallisella tasolla 
valittua vaikeammalta tasolta.

Erityismääräykset

1. Jaoksen 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.

KyIF seuramestari tittelistä voi kilpailla vain henkilö joka on KyIFin kautta SRL:n perhe- tai 
täysjäsen.

Osallistujamäärästä riippuen mahdollista ratsastaa myös ohjelma luokan ulkopuolisena.
Vahvistetaan ratsastajalle viim. torstaina.

2. Ilmoittautumiset ( yksi luokka/ratsukko) poni- ja yksityistallin ilmoittautumistaululla olevaan 
listaan viimeistään ti 2.12.2014. Yksityisratsukot voivat ilmoittautua myös sähköpostitse 



charlotta.rosenlew at kolumbus.fi. Ratsastuskoulun 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. Lähdönvarmistuksia ei tehdä mutta peruutukset tulee aikataulujen sujuvuuden vuoksi 
ilmoittaa viimeistään torstaina, tekstiviestit ennen kello 19 no 040-7206912. 

6. Lähtölistat ovat nähtävissä www.kyifratsastus.com viimeistään lauantaiaamuna 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!

http://www.kyifratsastus.com/

