KILPAILUKUTSU
Tervetuloa KyIf- ratsastusjaoksen järjestämiin harjoitusesteratsastuskilpailuihin
sunnuntaina 5.12.2021 klo 9.00 alkaen Ratsutila Wiknerille.
Kilpailut ovat seuramestaruuskilpailut ja ne ovat avoimet kaikille KyIf-ratsastusjaoksen
perhe- ja täysjäsenille sekä ratsastuskoulun oppilaille. Kilpailijan on siis oltava KyIF:n jäsen
ja jäsenmaksun tulee olla maksettuna 28.11.2021 mennessä. Jos seuraan liittymisestä on
vähän aikaa, lähetä kuva maksukuitista 28.11.2021 mennessä numeroon 040-7297 987 /
Minna. Jos jäsenyys ei näy seuran nimilistalla eikä kuvaa ole lähetetty, ratsastaja ei voi
osallistua kilpailuun.

Luokka 1

55cm, taitoarvostelu
Luokkaan osallistumisen edellytys on, että ratsastaja on kilpaillut luokassa 50cm vuonna
2021. Luokka on samalla KyIF-minimestaruusluokka ratsastuskoululaisten osalta.
Minimestaruudesta voivat kilpailla 16 vuotiaat ja nuoremmat (vuonna 2005 ja sen jälkeen
syntyneet). Luokka rajataan 20 osallistujaan.

Luokka 2

65cm, taitoarvostelu
Luokkaan osallistumisen edellytys on, että ratsastaja on kilpaillut luokassa 60cm vuonna
2021. Luokka on samalla KyIF juniorimestaruusluokka ratsastuskoululaisten osalta.
Juniorimestaruudesta voi kilpailla 18 vuotiaat ja nuoremmat (vuonna 2003 ja sen jälkeen
syntyneet). Luokka rajataan 15 osallistujaan.

Luokka 3

75cm, arvostelu 367.1 (A0/A2)
Luokkaan osallistumisen edellytys on, että ratsastaja on kilpaillut luokassa 70cm vuonna
2021. Luokka on samalla KyIF seniorimestaruusluokka ratsastuskoululaisten osalta.
Seniorimestaruudesta voi kilpailla yli 18 vuotiaat (vuonna 2002 ja aikaisemmin syntyneet)
Luokka on myös KyIF juniorimestaruusluokka yksityisratsastajien osalta.
Juniorimestaruudesta voivat kilpailla 18 vuotiaat ja nuoremmat (vuonna 2003 ja sen jälkeen
syntyneet). Luokka rajataan 15 osallistujaan.

Luokka 4

85cm, arvostelu 367.1 (A0/A2)
Luokkaan osallistumisen edellytys on, että ratsastaja on kilpaillut luokassa 80cm vuonna
2021. Luokka on samalla KyIF seniorimestaruusluokka yksityisratsastajien osalta.
Seniorimestaruudesta voivat kilpailla yli 18 vuotiaat (vuonna 2002 ja aikaisemmin syntyneet).
Luokka rajataan 10 osallistujaan.
HUOM!
Yksi rata per ratsukko.

Erityismääräykset
1. Ilmoittautumiset on tehtävä viimeistään sunnuntaina 28.11.2021 mennessä poni- ja yksityistallin seinällä
olevaan ilmoittautumislistaan tai netissä: www.kyifratsastus.com. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta.
Kilpailijan on oltava KyIF:n jäsen ja jäsenmaksun tulee olla maksettuna 28.11.2021 mennessä. Jos
seuraan liittymisestä on vähän aikaa, lähetä kuva maksukuitista 28.11.2021 mennessä numeroon
040-7297 987 / Minna. Jos jäsenyys ei näy seuran nimilistalla eikä kuvaa ole lähetetty, ratsastaja ei voi
osallistua kilpailuun.

2. Ratsastuskoulun oppilaat osallistuvat ainoastaan opettajan luvalla, joka pitää olla ennen kisoihin
ilmoittautumista. Varmistathan, että luokka vastaa taitotasoasi. Ilman lupaa ilmoittautuneelta
ratsastuskoululaiselta voidaan evätä osallistuminen.
3. Koska kyseessä on seuramestaruuskilpailu, ratsastajan on täytynyt osallistua KyIF:n järjestämiin
harjoitusesteratsastuskilpailuihin Wiknerillä kauden 2021 aikana tai edustaa KyIF ratsujaosta muissa
kilpailuissa kauden 2021 aikana. Kutsussa on luokkien kohdalla ilmoitettu se hyppykorkeus, jolla
ratsastajan on täytynyt kilpailla kauden aikana, voidakseen osallistua seuramestaruuksissa kyseiseen
luokkaan.
4. Koronatilanne saattaa vaikuttaa kisajärjestelyihin siten, että osallistumisoikeus joudutaan rajaamaan
ainoastaan ratsastuskoululaisiin ja Wiknerin asukkeihin. Tässä tapauksessa ei ratsasteta
seuramestaruudesta vaan kyseessä on normaalit harjoitusestekilpailut.
5. Luokkien osallistujamäärät on rajattu luokkakohtaisesti. Jos ilmoittautuneita on enemmän, osallistujat
arvotaan.
6. Kilpailunjärjestäjä ei ole vakuuttanut kilpailijoilta ja edellyttää että jokaisella kilpailijalla on oma
vakuutus (SRL:n jäsenyys tai SRL:n Green Card sisältää edellytetyn vakuutusturvan).
7. Lähtömaksu KyiF:n jäseniltä 20 eur/luokka, jäseniltä omalla hevosella 15 eur/luokka. Lähtömaksu
maksetaan kilpailupaikalla kilpailukansliaan viimeistään puoli tuntia ennen lähtöä. VARAA
TASARAHA!
8. Peruutukset tulee aikataulun sujuvuuden vuoksi ilmoittaa numeroon 040-7297 987 / Minna.
9. Lähtölistat ovat nähtävissä viimeistään lauantai-iltana seuran internetsivuilla osoitteessa
www.kyifratsastus.com sekä Ratsutila Wiknerin tallien ja maneesin ilmoitustauluilla.
10. Kilpailuasu on vapaa mutta siisti. Turvakypärä on pakollinen ja turvaliivi suositeltava. Raipan
maksimipituus on 75 cm.
11. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin SRL:n esteratsastuksen
kilpailusääntöjä.
12. Kilpailupaikalla on junnujen järjestämä buffetti!
13. Tietoa arvostelumenetelmistä:
Taitoarvostelu
Esteratsastuksen taitoarvostelussa palkitaan klassista esteratsastusta, jossa ratsastaja istuu
tasapainossa ja suorittaa radalla olevat tehtävät eleettömästi hevosen edetessä sopivassa tempossa ja
tasaisessa rytmissä. Ratsastajan käytös jo radalle tullessa aina radalta poistumiseen saakka on maltillista ja
hevostaitojen mukaista. Hevosen tulee voida luottaa ratsastajaan ja mahdollisen virheen sattuessa
korjauksen tulee tapahtua asiallisesti ja sääntöjä noudattaen.
367.1 (A0/A2)
Kaksivaiheinen kilpailu, jossa virheettömän ensimmäisen vaiheen suorittanut ratsukko jatkaa suoraan
toiseen vaiheeseen; paremmuus ratkeaa virhepisteiden ja toisen vaiheen ajan perusteella. Ensimmäisen
vaiheen maalilinja on siis samalla toisen vaiheen lähtölinja ja puhtaan radan ratsastaneet jatkavat
perusradan jälkeen suoraan uusintaan. Jos ratsukko on saanut ensimmäisestä vaiheesta virhepisteitä, se
pysäytetään äänimerkillä ensimmäisen vaiheen maaliin tultaessa.

