
VARTTUNEEMMAN VÄEN HARJOITUSKILPAILUT  

 

                   
 

 

Tervetuloa  KyIF:n ratsastusjaoksen järjestämiin +30-vuotiaiden harjoituskilpailuihin 

sunnuntaina  20.10.2019 klo 9.30 alkaen Ratsutila Wikner, Kirkkonummi. 

  

 

Luokka 1  HELPPO C:1 2000  ohjelma löytyy www.ratsastus.fi/kouluohjelmia  Avoin 
ratsastuskoulun +30v oppilaille  sekä + 30v yksityisratsastajille.                               
Raipan käyttö sallittu, kannusten käyttö ei ole sallittu , hymy pakollinen 

  

Luokka 2 HELPPO B / K.N. - SPECIAL 2009 , ohjelma löytyy www.ratsastus.fi/kouluohjelmia  
Avoin ratsastuskoulun +30v oppilaille  sekä + 30v yksityisratsastajille.                     
Raipan käyttö sallittu, kannusten käyttö ei ole sallittu, hymy pakollinen 

 

Luokka 3  HELPPO A:1 2009 , ohjelma löytyy www.ratsastus.fi/kouluohjelmia Avoin                  
ratsastuskoulun +30v oppilaille  sekä + 30v yksityisratsastajille Raipan käyttö ei 
sallittu, kannusten käyttö pakollinen, hymy pakollinen  

 

Luokka 4 Radan rakennus ja –purku, hauskanpito, muu toimihenkilötehtävä 



 

Erityismääräykset  

1. Harjoituskilpailuihin voivat osallistua yli 30-vuotiaat Ratsutila Wiknerin säännölliset 

asiakkaat, tarkennettuna tuntiratsastajat, sekä yksityiskarsinaa vuokraava henkilö 

tai hänen valtuuttamansa henkilö (esim. hoitajat, valmentajat yms.) Ratsutila 

Wiknerin tallissa asuvalla hevosella.  

2. Ratsastuskoululaisten osalta osallistuminen vaatii opettajan luvan. Lupa 

saatava ennen ilmoittautumista. 

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

olevaan listaan viimeistään su 13.10.2019. Yksityisratsukot voivat ilmoittautua myös 

sähköpostitse annaraevuori@gmail.com . Rats.koulun oppilaat vain ponitallin 

listaan. Jälki- ilmoittautumisia ei oteta.  

4. Kilpailujärjestäjä ei ole vakuuttanut kilpailijoita, ja edellyttää että jokaisella 

kilpailijalla on oma vakuutus (SRL:n jäsenyys tai SRL:n Green Card sisältää 

edelletyn vakuutusturvan)  

5.  Lähtömaksu KyIF:n jäseniltä 20 eur/luokka, jäseniltä omalla hevosella 15 

eur/luokka ja mulita 25€/luokka Lähtömaksu maksetaan kilpailupaikalla 

käteisellä kilpailukansliaan noin 1⁄2 tuntia ennen lähtöä. Varaa tasaraha!  

6. Lähdönvarmistuksia ei tehdä mutta peruutukset tulee aikataulujen sujuvuuden 

vuoksi ilmoittaa viimeistään torstaina, tekstiviestit ennen kello 19 no 040 765 2377 

7. Lähtölistat sekä tehtävät ovat nähtävissä www.kyifratsastus.com viim lauantai 

aamuna sekä tallien ilmoitustauluilla.  

8. Kilpailuasu on vapaa mutta siisti. Turvakypärä on pakollinen  

9. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin 

SRL:n kouluratsastuksen kilpailusääntöjä  

10. Harjoituskilpailujen tuloksia ei julkaista KyiF:in sivuilla 

11. Kilpailupaikalla on junnujen järjestämä buffetti  

Tervetuloa!   
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