
KILPAILUKUTSU 

 

Tervetuloa KyIf- ratsastusjaoksen järjestämiin I-tason esteratsastuskilpailuihin 

sunnuntaina 4.12.2016 klo 9.00 alkaen Ratsutila Wiknerille. Kilpailut ovat 

avoimet KyIf- ratsastusjaoksen jäsenille ja Ratsutila Wiknerin asukeille sekä 

ratsastuskoulun oppilaille.  

 

Kilpailut ovat samalla KyIF seuramestaruuskilpailut.  

 
Luokka 1    Ristikkoluokka n.50 cm arv. A.1.0 

                    Avoin Ratsutila Wiknerin ratsastuskoulun oppilaille, KyIF yksityisratsukoille sekä  

                    Wiknerin tallin asukeille. 

                    Luokka on samalla KyIF minimestaruus-luokka. Minimestaruudesta voi kilpailla         

                    vuonna 2004 ja sen jälkeen syntyneet.  

 

Luokka 2   60-70cm arv.367.1 (A2/A2) 

                   Avoin Ratsutila Wiknerin ratsastuskoulun oppilaille, KyIF yksityisratsukoille sekä  

                   Wiknerin tallin asukeille. 

                   Luokka on samalla ratsastuskouluoppilaiden mestaruusluokka.                

                   Ratsastuskoulumestaruudesta voi kilpailla Ratsutila Wiknerin tuntiratsastajat.  

 

Luokka 3   70-80 cm 

                   Avoin Ratsutila Wiknerin ratsastuskoulun oppilaille, KyIF yksityisratsukoille sekä  

                   Wiknerin tallin asukeille. 

                   Luokka on samalla vuonna 2004 ja sen jälkeen syntyneiden yksityisratsastajien  

                   mestaruusluokka.                

                   Yksityisratsastajien mestaruudesta voi kilpailla Ratsutila Wiknerin yksityisratsukot sekä  

                   KyIf-yksityisratsukot.  

 

Luokka 4   90/110 

                   (Hyppykorkeus valitaan ilmoittautumisen yhteydessä) 

                   Avoin Ratsutila Wiknerin ratsastuskoulun oppilaille, KyIF yksityisratsukoille sekä  

                   Wiknerin tallin asukeille. 

                   110cm hyppykorkeus on samalla ennen vuotta 2004 syntyneiden yksityisratsastajien  

                   mestaruusluokka.                

 

HUOM! 
Yksityisratsukko saa osallistua ja suorittaa max 2 rataa, ratsastuskoulun oppilaat max 1 rata. 

Luokassa 4 vain yksi hyppykorkeus sallittu.   

Erityismääräykset  

1. Ilmoittautumiset on tehtävä viimeistään keskiviikkona 30.12.2016 mennessä poni- ja yksityistallin 

seinällä olevaan ilmoittautumislistaan. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta. 

Yksityisratsukot voivat ilmoittautua myös sähköpostitse suvihietalahti@gmail.com (hätätapauksessa 

myös tuntiratsastajatkin) 

Ratsastuskoulun oppilaat osallistuvat opettajan luvalla, joten varmistathan että luokka vastaa 

taitotasoasi. Kysyttävä osallistumiskorkeus ennen ilmoittautumista. Ilman lupaa ilmoittautuneilta 

voidaan evätä osallistuminen.  

mailto:suvihietalahti@gmail.com


2. Kilpailunjärjestäjä ei ole vakuuttanut kilpailijoilta ja edellyttää että jokaisella kilpailijalla on oma 

vakuutus (SRL:n jäsenyys tai SRL:n Green Card sisältää edellytetyn vakuutusturvan). 

3. Lähtömaksu KyiF:n jäseniltä 15 eur/luokka, jäseniltä omalla hevosella 10 eur/luokka 

ja muilta 20 eur/luokka. Lähtömaksu maksetaan kilpailupaikalla kilpailukansliaan.viimeistään puoli 

tuntia ennen lähtöä. VARAA TASARAHA! 

4. Aikataulujen sujuvuuden vuoksi peruutukset viimeistään torstai-iltaan mennessä tekstiviestinä 

numeroon 040 1583677 

5. Lähtölistat ovat nähtävissä viimeistään lauantaina 3.12.2016 seuran internetsivuilla 

osoitteessa www.kyifratsastus.com sekä Ratsutila Wiknerin tallien 

ja maneesin ilmoitustauluilla. 

6. Kilpailuasu on vapaa mutta siisti. Turvakypärä on pakollinen ja turvaliivi suositeltava 

7. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin 

SRL:n esteratsastuksen kilpailusääntöjä. 

Kilpailupaikalla on junnujen järjestämä buffetti!  

TERVETULOA!  

 


