
KILPAILUKUTSU 

 

Tervetuloa KyIf- ratsastusjaoksen järjestämiin harjoitusesteratsastuskilpailuihin 

sunnuntaina 24.11.2019 klo 9.00 alkaen Ratsutila Wiknerille. Kilpailut ovat avoimet KyIf-

ratsastusjaoksen jäsenille.  

 

Luokka 1 55cm, taitoarvostelu 

Avoin KyIF-ratsastusjaoksen jäsenille.  

Luokka on samalla KyIF-minimestaruusluokka ratsastuskoululaisten osalta. 
Minimestaruudesta voivat kilpailla 16 vuotiaat ja nuoremmat (vuonna 2003 ja sen jälkeen 

syntyneet) 

Luokka 2 65cm, taitoarvostelu 

Avoin KyIF-ratsastusjaoksen jäsenille. 
Luokka on samalla KyIF juniorimestaruusluokka ratsastuskoululaisten osalta. 

Juniorimestaruudesta voi kilpailla 18 vuotiaat ja nuoremmat (vuonna 2001 ja sen jälkeen 

syntyneet) 

Luokka 3  75cm, taitoarvostelu 

Avoin KyIF-ratsastusjaoksen jäsenille. 
Luokka on samalla KyIF seniorimestaruusluokka ratsastuskoululaisten osalta. 

Seniorimestaruudesta voi kilpailla yli 18 vuotiaat (vuonna 2000 ja aikaisemmin syntyneet) 

Luokka on myös KyIF juniorimestaruusluokka yksityisratsastajien osalta. 
Juniorimestaruudesta voivat kilpailla 18 vuotiaat ja nuoremmat (vuonna 2001 ja sen jälkeen 

syntyneet) 

Luokka 4 90cm/110cm, taitoarvostelu 

 Hyppykorkeus valitaan ilmoittautuessa 

 
 Avoin Kyif yksityisratsukoille. 

 Luokka on samalla KyIF seniorimestaruusluokka yksityisratsastajien osalta. 

 Seniorimestaruudesta voivat kilpailla yli 18 vuotiaat (vuonna 2000 ja aikaisemmin syntyneet) 

 Kansallisia kisoja startannut ratsukko hyppää 110cm 

HUOM! 

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

 

Erityismääräykset  

1. Ilmoittautumiset on tehtävä viimeistään sunnuntai 17.11..2019 mennessä poni- ja yksityistallin 

seinällä olevaan ilmoittautumislistaan tai netissä: www.kyifratsastus.com. Jälki-ilmoittautumisia ei 

oteta. 
Yksityisratsukot voivat ilmoittautua myös sähköpostitse laura.kari02@gmail.com 

Ratsastuskoulun oppilaat osallistuvat opettajan luvalla, joten varmistathan, että luokka vastaa 

taitotasoasi. Kysyttävä osallistumiskorkeus ennen ilmoittautumista. Ilman lupaa ilmoittautuneilta 
voidaan evätä osallistuminen. 

2. Järjestäjä pidättää oikeuden rajata luokkien osallistujamäärää aikataulun puitteissa. Kisojen 

maksimiosallistujamäärä on 70 ratsukkoa, mikäli ilmoittautuneiden määrä ylittää tämän, valitaan 

pois jäävät ratsukot arpomalla. 



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

vakuutus (SRL:n jäsenyys tai SRL:n Green Card sisältää edellytetyn vakuutusturvan). 
4. Lähtömaksu KyiF:n jäseniltä 20 eur/luokka, jäseniltä omalla hevosella 15 eur/luokka 

ja muilta 25 eur/luokka. Lähtömaksu maksetaan kilpailupaikalla kilpailukansliaan viimeistään 

puoli tuntia ennen lähtöä. VARAA TASARAHA! 
5. Peruutukset tulee aikataulun sujuvuuden vuoksi ilmoittaa numeroon 050-3416513. 

6. Lähtölistat ovat nähtävissä viimeistään perjantai-iltana seuran internetsivuilla 

osoitteessa www.kyifratsastus.com sekä Ratsutila Wiknerin tallien 

ja maneesin ilmoitustauluilla. 
7. Kilpailuasu on vapaa mutta siisti. Turvakypärä on pakollinen ja turvaliivi suositeltava 

8. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin 

SRL:n esteratsastuksen kilpailusääntöjä. 

Kilpailupaikalla on junnujen järjestämä buffetti! 

 

 

 


