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TERVETULOA KILPAILEMAAN
perinteikkäisiin Siuntion Ratsastajien järjestämiin
seuratason ratsastuskilpailuihin Öfvergårdin
tallille Siuntion Annilaan este- ja kouluratsastuksessa lauantaina ja sunnuntaina 11.–12.7.2020.

LAUANTAI 11.7. klo 10.00
LUOKKA 1 Ristikkoluokka (avustaja sallittu) arv. A.0.0 Clear Round (Palkinnot: Ruusuke)
LUOKKA 2 40 cm arv. A.0.0 Clear Round (Palkinnot: Ruusuke)
LUOKKA 3 60 cm arv. 367.1 (A2/A2) (Palkinnot: Ruusuke)
LUOKKA 4 70 cm arv. 367.1 (A2/A2) (Palkinnot: Ruusuke)
LUOKKA 5 Prix de Fiskars 80 cm arv. 367.1 (A2/A2) (Palkinnot: Tavarapalkinnot)
LUOKKA 6 P
 rix de Länsi Uudenmaan Säästöpankki 90 cm arv. 367.1 (A2/A2)
(Palkinnot: 1. sija 50 €, 2. sija 30 €, 3. sija 20 €, lopuille sijoittuneille tavarapalkinnot)
LUOKKA 7 P
 rix de Kirkkonummen Lasi 100 cm arv. 367.1 (A2/A2)
(Palkinnot: 1. sija 80 €, 2. sija 40 €, 3. sija 30 €,
lopuille sijoittuneille tavarapalkinnot)

SUNNUNTAI 12.7. klo 9.00
HUOM! Ratsukko voi osallistua vain yhteen luokkaan.
Osallistujamäärä maks. 40 ratsukkoa/luokka.
LUOKKA 1 P
 rix de Hevostarvike Equitar He C/HeC:1 2000
(Palkinnot: Tavarapalkinnot)
LUOKKA 2 P
 rix de Länsi Uudenmaan Säästöpankki
He B/K.N.Special 2015
(Palkinnot: 1. sija 50 €, 2. sija 30 €, 3. sija 20 €,
lopuille sijoittuneille tavarapalkinnot)
LUOKKA 3 P
 rix de Kirkkonummen Lasi HeA:0 2009
(Palkinnot: 1. sija 80 €, 2. sija 40 €, 3. sija 30 €,
lopuille sijoittuneille tavarapalkinnot)
Yhteistyössä:
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ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ:
1. L
 uokat ovat avoimet kaikille. Kouluratsastusluokissa ratsukko voi osallistua vain
yhteen luokkaan. Kouluratsastusluokissa osallistujamäärä maks. 40 ratsukkoa/luokka.
2. I lmoittautuminen KIPAssa auki keskiviikko 8.7.2020 asti. Lähtölista näkyvillä
Kipassa (kipa2.ratsastus.fi) ja Equipessa (online.equipe.com) perjantaina klo 12.
3. L
 ähtömaksu: Esteluokat 1–4: 18 €/josta ilmoittautumismaksu osuus 8 € ja
osallistumismaksu 10 €. Esteluokkat 5–7 sekä kouluratsastusluokat: 23 €/josta
ilmoittautumismaksu osuus 13 € ja osallistumismaksu 10 €. Siuntion Ratsastajien
jäsenet: Esteluokat 1–4: 13 €/luokka ja esteluokkat 5–7 sekä kouluratsastusluokat
18 €/luokka. Kaikki maksut Kipan kautta. Ei käteismaksuja. Ei jälki-ilmoittautumista.
Lähtöjen peruutukset ilmoitettava torstaihin mennessä. Torstain jälkeen ilman
lääkärin/eläinlääkärin todistusta peruuttaneille maksua ei palauteta.
4. Kilpailupaikka ulkokenttä (40 x 60 m, verryttely maneesissa (22 x 50 m)
5. Kilpailijat osallistuvat omalla vastuullaan.
6. Kilpailijoilla tulee olla siisti ratsastusasu, turvakypärä pakollinen.
7. Kilpailupaikalla buffetti.
8. Kilpailuja koskevat tiedustelut ja kisapäivän
yhteydenotot puhelimitse 045 61 46 189 Nina Valli.
9. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.
10. Kilpailupaikan osoite: Näsentie 79, 02570 SIUNTIO.
11. Nettiosoite: overgardintalli.fi

Kilpailuun osallistuvien henkilötietojen käsittely Siuntion Ratsastajat Ry
Siuntion Ratsastajat kuuluu Suomen Ratsas
tajainliittoon, joka on katto-organisaatio ja
lajiliitto Suomessa. Siuntion Ratsastajat
järjestää kilpailuja. Kilpailujen järjestämistä
sekä tulosten tuottamista ja julkaisua varten
Siuntion Ratsastajat kerää henkilötietoja.
Siuntion Ratsastajissa henkilötietojen käsittelystä vastaa: Hanna Savilahti, hanna.savilahti@
luukku.com.
Ratsastuskilpailu on maksullinen palvelu ja
osallistuminen muodostaa sopimuksen osallistujan ja Siuntion Ratsastajien välillä. Siuntion
Ratsastajat kerää osallistujista henkilötiedot
ilmoittautumisen yhteydessä. Siuntion Ratsastajat käsittelee näitä tietoja kilpailutapahtumien
pohjalta ja tuottaa näiden perusteella kilpailutulokset. Kilpailutulokset julkaistaan. Kilpailussa

menestyneet voivat saada erilaisia ranking- ja
valiomerkkipisteitä. Siuntion Ratsastajat
toimittaa listan pelaajista ja heidän saamistaan
pisteistä. Nämä tiedot lisätään SRL:n rankingpiste- ja valiomerkkipisterekisteriin.
Näistä rekisteristä lasketaan useita erilaisia
tunnuslukuja; rekisteri ja siitä lasketut tunnusluvut julkaistaan useita kertoja vuodessa.
Sekä kilpailutulokset että rankingpiste- ja valiomerkkipisterekisteri ja sen perusteella lasketut
tunnusluvut voidaan julkaista missä tahansa
mediassa mm. paikallislehdet, valtakunnalliset lehdet, Hippos-lehti, seurojen ja alueiden
www-kotisivut ja SRL:n www-kotisivut.
Kilpailua varten osallistujista kerätään nimi,
jäsenseura sekä jäsennumero. Kilpailutuloksia
varten osallistujatietoihin voidaan liittää tietoja
kilpailutapahtumista kilpailuluokkien tulokset,
sijoitus kilpailussa, saavutetut rankingpisteet.

Kilpailutulokset ja ranking- sekä valiomerkki
pisterekisteri dokumentoivat SRL:n kilpailuhistoriaa. Tietoja ei koskaan poisteta.
Henkilöllä on seuraavat oikeudet kilpailuun
liittyvien henkilötietojen käsittelyn osalta:
1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen
itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava
30 päivän sisällä pyynnöstä.
2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten
tietojen päivittämistä.
3) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole ilmoittautunut eikä
osallistunut kilpailuun.
4) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvonta
viranomaiselle, jos hän kokee, että hänen
oikeuksiaan on loukattu.

TERVETULOA AIDON MAALAISMILJÖÖN KYLÄKILPAILUIHIN!

