
 

KILPAILUKUTSU 

 

 

Tervetuloa KyIF- ratsastusjaoksen järjestämiin harjoitusesteratsastuskilpailuihin sunnuntaina 

25.9.2022 alkaen klo 8.00 Ratsutila Wiknerille. Kilpailut ovat avoimet KyIF-ratsastusjaoksen 

jäsenille ja Ratsutila Wiknerin asukeille sekä ratsastuskoulun oppilaille. Kilpailut käydään 

ulkokentällä. 

 

Huom! Ennen ilmoittautumista tutustu tarkasti erityismääräyksiin ja huomioi 

erityisjärjestelyt osallistumisoikeuden osalta. 

 

Kisat järjestyvät yhteisvoimin, joten tulemme jakamaan osallistujille kilpailujen onnistumisen 

kannalta tärkeitä tehtäviä. Varauduthan siis olemaan kisapaikalla tarvittaessa pidempään kuin vain 

oman suorituksesi ajan. Tehtävät julkaistaan samaan aikaan lähtölistojen kanssa.  

Nimetyn tehtävän hoitaminen on pakollista. Jos et pysty hoitamaan sinulle nimettyä tehtävää, 

hanki itsellesi sijainen ja ilmoita hänen nimensä Minnalle (040-7297 987). Jos haluat osallistua 

kisajärjestelyihin vaikka et osallistukaan kisaan, voit ilmoittautua suoraan Minnalle. 

 

Luokka 1  Sennuluokka 50cm, taitoarvostelu 

Avoin yli 30-vuotiaille Ratsutila Wiknerin ratsastuskoulun oppilaille sekä 

yksityisratsukoille. Verryttely tapahtuu ryhmissä. Luokka rajataan 15 ratsastajaan.  

Luokka 2 50cm, taitoarvostelu 

Avoin Ratsutila Wiknerin ratsastuskoulun oppilaille sekä yksityisratsukoille. 

Verryttely tapahtuu ryhmissä. Luokka rajataan 20 ratsastajaan. 

Luokka 3 60cm, taitoarvostelu 

Avoin Ratsutila Wiknerin ratsastuskoulun oppilaille sekä yksityisratsukoille. 

Verryttely tapahtuu ryhmissä. Luokka rajataan 15 ratsastajaan. 

Luokka 4  70cm, taitoarvostelu 

Avoin Ratsutila Wiknerin ratsastuskoulun oppilaille sekä yksityisratsukoille. 

Verryttely tapahtuu ryhmissä. Luokka rajataan 15 ratsastajaan. 

Luokka 5  80/90/100cm, taitoarvostelu 

Avoin yksityisratsukoille.  

Ratsastaja valitsee estekorkeudeksi 80cm, 90cm tai 100cm ilmoittautumisvaiheessa. 

Verryttely tapahtuu ryhmissä. Luokka rajataan 15 ratsastajaan. 

 

 

Järjestämme 2.10 Ridingclass-tyyppisen kilpailun, joka korvaa ristikkoluokan. 

KyIF Ridingclass tulee sisältämään sekä ryhmässä että erikseen esitettäviä 

tehtäviä sileällä ja esteillä. Tämä kilpailu korvaa koulu- ja estekisojen 

aikaisemmat ryhmäratsastusluokat ja ristikkoluokat.  

Ilmoittautumisia Ridingclass-kilpailuun otetaan vastaan 12.9 alkaen.  

 



Erityismääräykset  

1. Kisoihin voivat osallistua KyIF-ratsastusjaoksen jäsenet ja Ratsutila Wiknerin säännölliset 

asiakkaat, tarkennettuna tuntiratsastajat, sekä yksityiskarsinaa vuokraava henkilö tai hänen 

valtuuttamansa henkilö (esim. hoitajat, valmentajat yms.) Ratsutila Wiknerin tallissa 

asuvalla hevosella.  

Kilpailijoilta ei vaadita SRL kilpailusääntöjen mukaista E-lupaa eivätkä kilpailuluokat 

oikeuta SRL kilpailusääntöjen mukaiseen kvaalitulokseen. 

Ratsastuskoululaisten osalta osallistuminen vaatii opettajan 

luvan. Lupa on saatava ennen ilmoittautumista.  

Kilpailujen osallistujamäärää on rajoitettu. Mikäli luokkaan on ilmoittautunut enemmän 

ratsastajia kuin luokkaan mahtuu, osallistujat arvotaan. 

2. Ilmoittautumiset (yksi luokka/ratsukko) on tehtävä viimeistään sunnuntaina 18.9.2022 

poni- ja yksityistallin seinällä olevaan ilmoittautumislistaan. Yksityisratsukot voivat 

ilmoittautua myös netissä www.kyifratsastus.com. Ratsastuskoulun oppilaat ilmoittautuvat 

vain ponitallin listaan. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta. 

 

3. Kilpailujärjestäjä 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 viimeistään torstaina 22.9.2022 

tekstiviestitse Minnalle numeroon 040-7297 987. 

 

6. Lähtölistat ovat nähtävissä viimeistään lauantaina aamulla seuran internetsivuilla 

osoitteessa www.kyifratsastus.com sekä Ratsutila Wiknerin tallien ilmoitustauluilla. 

 

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

Raipan maksimipituus on 75 cm. 

 

8. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin 

SRL:n esteratsastuksen kilpailusääntöjä. 

9.  Tietoa arvostelumenetelmästä: 

 

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. 

 

Tervetuloa! 

http://www.kyifratsastus.com/

