KILPAILUKUTSU
Tervetuloa Etelä-Vantaan Ratsastajat ry:n järjestämiin
esteratsastuksen 1-tason kilpailuihin sunnuntaina 17.03.2019 klo 11 alkaen.
OHJELMA :
L UOKKA 1 RISTIKKO- 40 CM A0.0, AVOIN KAIKILLE .
L UOKKA 2 60 CM 367.1 (A2/A2), AVOIN KAIKILLE.
L UOKKA 3 80 CM 367.1 (A2/A2), AVOIN KAIKILLE.
LUOKKA 4 90 CM 367.1 (A2/A2), AVOIN KAIKILLE .
Erityismääräykset:
1. Kaikki Ilmoittautumiset KIPA:n kautta maanantaihin 11.3.2019 mennessä
• EVRK:n oppilaat, jotka kisaavat ratsastuskoulun hevosilla merkitsevät ensisijaisen hevostoiveen
kisahevoseksi ratsun kilpailurekisterikohtaan ja muut toiveet lisätietoihin.
• EVRK ulkopuolelta tulevien ratsukoiden määrä on rajoitettu 16 ratsukkoon rajallisen hevosautoparkkitilan vuoksi.
• Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan keskiviikkoon 13.3.2019 asti osoitteeseen kilpailut@etelavantaanratsastuskoulu.com ratsukoiden enimmäismäärän puitteissa.
2. Kilpailumaksu: EVR ry:n jäsen EVRK:n hevosella 25€/luokka (sis. ilmoittautumismaksu 10€, lähtömaksu 10€ ja hevosmaksu 5€), muiden seurojen jäsenet ja EVR ry:n jäsenet omalla hevosella
20€/luokka (sis. ilmoittautumismaksu 10€ ja lähtömaksu 10€). Jälki-ilmoittautumismaksu +10€.
Maksut tulee suorittaa käteisellä kilpailukansliaan viimeistään tuntia ennen luokan arvioitua alkuaikaa. Kanslia aukeaa klo 10:00. Kilpailuihin vaaditaan vähintään E-lupa.
3. Lähtölistat julkaistaan viimeistään lauantaina 16.03.2019 KIPA:ssa ja tallin kotisivuilla
(http://www.etelavantaanratsastuskoulu.com/tapahtumat).
4. Kilpailupaikkana toimii Etelä-Vantaan ratsastuskoulun maneesi (18,5 x 40m). Kilpailupaikan osoite
on Tallimäentie 23, 01720 Vantaa.
5. Verryttely ryhmittäin maneesissa.
6. Palkintoina ruusukkeet ja esinepalkinnot. Palkintojenjakoon voi saapua jalkaisin kisa-asussa. Esinepalkinnot noudetaan kansliasta ruusukkeiden jaon jälkeen.
7. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin SRL:n kilpailusääntöjä. Turvaliivin käyttöä suositellaan.
8. Kilpailupaikalla on rajoitetusti paikoitustilaa. Pyydämme ilmoittamaan etukäteen, jos saavutte isolla
hevoskuljetusautolla.
9. Kilpailun ratamestarina ja tuomarina toimii Reeta Jäppinen ja kilpailun johtajana Asta Valkiainen
0408139907 (käytössä kilpailupäivänä).
10. Kilpailupaikalla on pienimuotoinen buffetti.
11. Peruutukset ja muut yhteydenotot sähköpostilla kilpailut@etelavantaanratsastuskoulu.com, kilpailupäivänä puhelimitse numeroon 0408139907. Mikäli osallistuminen peruutetaan ilman lääkärintodistusta ilmoittautumisajan umpeuduttua, peritään siitä huolimatta 10 euron ilmoittautumismaksu
ja EVRK:n oppilailta lisäksi 5 euron hevosmaksu.
12. Kilpailuiden pakkasraja on –15 c. Maneesi ei ole lämmitetty. Mahdollisesta kilpailujen peruuntumisesta ilmoitamme viimeistään lauantaina 16.03.2019 KIPA:ssa, tallin kotisivuilla ja Facebookryhmässä.
13. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

Tervetuloa kilpailemaan
rennossa hengessä
Etelä-Vantaan Ratsastuskoululle!

