Kouluratsastuskilpailut

KUTSU

Tervetuloa KyIF:n ratsastusjaoksen järjestämiin harjoituskouluratsastuskilpailuihin sunnuntaina 16.5.2021
klo 08.00 alkaen Ratsutila Wikner, Kirkkonummi. Kisat käydään ulkokentällä.

Osallistumisoikeudesta - katso erityismääräys kohta 1.
Jos haluat osallistua kisajärjestelyihin vaikka et osallistukaan kisaan, voit ilmoittautua suoraan 0407206912 (Lotta)

Luokka 1

Ryhmäratsastusluokka
Avoin ratsastuskoulun oppilaille sekä yksityisratsukoille (kaikille osall.ruusuke ja
arvostelupöytäkirja). Luokka rajataan 16 ratsastajaan.
Luokka ratsastetaan 4-5 ratsukon ryhmissä
Luokassa ei 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 Tutustumisluokan kouluohjelma (Rata B) 2016, ohjelma löytyy
www.ratsastus.fi/materiaalit/kouluohjelmat
Avoin ratsastuskoulun oppilaille sekä yksityisratsukoille (palkitaan erikseen, mikäli
jommassakummassa ryhmässä kuitenkin alle 3 ratsukkoa tämän ryhmän osallistujat
suorittavat radan ns. rataharjoituksena) Luokka rajataan 34 ratsastajaan.
Raipan käyttö sallittu, kannusten käyttö ei ole sallittu

Luokka 3

Helppo B : 0 2009
Avoin ratsastukoulun oppilaille sekä yksityisratsukoille (mikäli jommassakummassa ryhmässä
vähemmän kuin 3 osallistujaa ryhmät palkitaan yhdessä). Luokka rajataan 10 ratsastajaan.
Ratsastuskoulun oppilaille raipan käyttö sallittu, kannusten käyttö ei ole sallittu
Yksityisratsukot raipan käyttö ei sallittu, kannusten käyttö sallittu

Erityismääräykset

1.

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.
Poikkeuksellisesti kevään 2021 kisoihin ei voi osallistua Ratsutila Wiknerin ulkopuolella
asuvat hevoset.
Kilpailijoilta ei vaadita SRL kilpailusääntöjen mukaista E-lupaa eivätkä kilpailuluokat oikeuta
SRL kilpailusääntöjen mukaiseen kvaalitulokseen.

Ratsastuskoululaisten osalta osallistuminen vaatii opettajan luvan.
Lupa saatava ennen ilmoittautumista.
Kevään 2021 kilpailujen osalta osallistumismäärää on rajoitettu.
Mikäli luokkaan on ilmoittautunut enemmän ratsastuskoululaisia
kuin mitä luokkaan mahtuu ratsastajia kaikki paikat täytetään
poikkeuksellisesti ratsastuskoululaisilla ja osallistujat arvotaan.
2.

Ilmoittautumiset (yksi luokka/ratsukko) poni- ja yksityistallin ilmoittautumistaululla olevaan
listaan viimeistään su 9.5.2021.Yksityisratsukot voivat ilmoittautua myös nettiilmoittautumisella, ktso www.kyifratsastus.com. Rats.koulun 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 20 eur/luokka, jäseniltä omalla hevosella 15 eur/luokka ja muilta
25 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 viim lauantai aamuna 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

Tervetuloa!

