KILPAILUKUTSU
Mäntsälän Ratsastuskoulu
Kuokkamaantie 13, Mäntsälä
Mäntsälän Ratsastajat ry

ESTEKILPAILUT 22.9.2019 klo 13.00,
MänRa cup loppukilpailu ja seuramestaruuskisa
I 50-60 cm, arvostelu 367.1, A2/A2, avoin kaikille
II 70 cm, arvostelu 367.1, A2/A2, avoin kaikille, MänRa cup-osakilpailu, juniorimestaruus
III 80 cm, arvostelu 367.1, A2/A2, avoin kaikille, MänRa cup-osakilpailu
IV 90 cm, arvostelu 367.1, A2/A2, avoin kaikille, MänRa cup-osakilpailu, seniorimestaruus
Kisasihteeri puh. 041 758 0147 (kisaviikolla ma-pe klo 18-20 + kisojen ajan)
1.Ilmoittautuminen
• Ilmoittautumisaika on kisaviikon tiistaihin klo 24 mennessä.
• Ilmoittautumiset Kipan (https://kipa.ratsastus.fi) kautta.
• Peruutukset ilmoittautumisaikana Kipan kautta. Tämän jälkeen puhelimitse kisasihteerille.
Ilmoittautumisajan jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta veloitetaan ilmoittautumismaksu.
• Kisapäivänä peruutukset tulee tehdä mahdollisimman pian soittamalla kisasihteerille tai
ilmoittamalla siitä kisapaikalla kansliaan. Peruutuksesta veloitetaan ilmoittautumismaksu. Mikäli
peruutusta ei ole tehty viimeistään tuntia ennen luokan alkua, veloitetaan täydet lähtö- ja
ilmoittautumismaksut.
2. Kilpailut alkavat klo 13.00. Muutoksista ilmoitetaan erikseen.
3. Ilmoittautumis- ja lähtömaksut
• 20 € / luokka (ilmoittautumismaksu 10 €, lähtömaksu 10 €). Jälki-ilmoittautuminen 10 €.
• Maksut suoritetaan viimeistään 1 h ennen arvioitua lähtöaikaa kilpailukansliaan käteisellä.
• MänRa -cuppiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, eikä siihen osallistuminen maksa. Katso erilliset
MänRa-cup säännöt.
4. Aikataulut ja lähtölistat
• Kilpailukanslia avataan tuntia ennen kilpailujen alkamista.
• Tarkista kisojen alkamisaika ja lähtölistat www.mantsalanratsastajat.com tai Kipasta.
• Kilpailujen lähtölistat julkaistaan seuran nettisivuilla sekä Kipassa viimeistään kisaviikon
perjantai-iltana.
5. Palkinnot
• Sijoittuneet palkitaan ruusukkeilla ja 1-3 sijoittunutta esinepalkinnoilla.
• MänRa cup-sijat 1-3 Lahjakortit
• Seuramestaruus ruusuke, pokaali ja esinepalkinto
6. Muuta
• Kilpailut järjestetään maneesissa ja verryttely on hiekkapohjaisella ulkokentällä
• Kilpailijat osallistuvat omalla vastuullaan
• Kilpailutulokset julkaistaan MänRan kotisivuilla ja Kipassa
• Kilpailupaikalla toimii puffetti
• Kilpailupaikalle ei saa tuoda koiria
• Suuremmista kuljetusyksiköistä kuin henkilöauto+traileri (esim. kuorma-auto, rekka) ja
vain/myös sivusta lastattavista ajoneuvoista pyydetään ilmoittamaan järjestäjille etukäteen
• Kilpailujohtajana toimii: Tuula Salokangas, puh. 041 758 0147
• Tuomari: Tapani Riddarström
• Ratamestari: Tiina Parikka
7. Noudatamme soveltuvin osin SRL:n sääntöjä. Järjestäjät pidättävät oikeuden muutoksiin.

