Kilpailukutsu
Tervetuloa la 27.10.2018 klo 15:30 alkaen Vihdin Ratsutallilla järjestettäviin Tervalammen
Ratsastajat Ry:n harjoituskouluratsastuskilpailuihin!

Ratsastettavat luokat
LUOKKA 1 HELPPO D:3 2013:
Avoin Vihdin Ratsutallilla säännöllisesti ratsastaville harrastajille
LUOKKA 2 AIKUISTEN KOULURATSASTUSOHJELMA
Avoin Tervalammen Ratsastajat Ry:n jäsenille ja muihin SRL:n alaisiin
ratsastusseuroihin kuuluville ratsastajille
LUOKKA 3 HELPPO B K.N. SPECIAL 2009
Avoin Tervalammen Ratsastajat Ry:n jäsenille ja muihin SRL:n alaisiin
ratsastusseuroihin kuuluville ratsastajille

1.

Ilmoittautumiset puhelimitse tallin puhelinpäivystysaikoina / tekstiviestillä Vihdin Ratsutallin
numeroon 040 521 8972, mikäli osallistut Vihdin Ratsutallin hevosella. Muut ilmoittautuvat
sähköpostilla tlr@tervalammenratsastajat.fi. Viimeinen mahdollinen ilmoittautumispäivä on
keskiviikko 24.10.2018 klo 17:00 mennessä (muodossa: luokka, ratsastajan nimi, puh.nro,
ratsastusseura, hevosen nimi). Myös mahdolliset peruutukset ilmoitettava viimeistään
keskiviikkoon 24.10.2018 klo 17:00 mennessä.
Keskustelethan opettajasi kanssa hevos- ja luokkavalinnasta ennen ilmoittautumista. Yksi
Vihdin Ratsutallin hevonen voi startata max. 2 lähtöä / kilpailupäivä.

2. Ratsastajan tulee kuulua SRL:n alaiseen ratsastusseuraan kilpailupäivänä (paitsi luokassa 1,
joka avoin säännöllisesti Vihdin Ratsutallilla ratsastaville harrastajille).

3. Erittäin rajallisen paikoitustilan vuoksi voimme ottaa tallin pihalle max. 5 ulkopuolista
hevoskuljetus ajoneuvoa. Sovithan tarvittaessa asiasta etukäteen Vihdin Ratsutalli kanssa p.
040 521 8972.

4. Osallistumismaksu Tervalammen Ratsastajat Ry:n jäseniltä 5,00 € / lähtö ja muilta 10,00 € /
lähtö. Hevosvuokra Vihdin Ratsutallin hevosella osallistuvilta 25,00 € / lähtö. Maksut
maksetaan kisakansliaan ennen verryttelyyn siirtymistä. Esitäthän maksaessasi myös SRL:n
jäsenkorttisi tai jäsenmaksukuitin, jolla todistat jäsenyytesi.

5. Luokissa 2 ja 3 sijoittuneet palkitaan ruusukkein yleisten kilpailusääntöjen mukaisesti ja 3
parasta esinepalkinnoin. Luokassa 1 kaikki hyväksytyn radan (yli 50 % maksimi pisteistä)
ratsastaneet palkitaan ruusukkein, sekä 3 parasta esinepalkinnoin.

6. Ratsastusasuna tulee olla siisti ratsastusasu. Hyväksytty turvakypärä on pakollinen.

7. Ratsastajat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan, ratsastusseuran jäsenyyttä suositellaan
mm. vakuutusturvan takia.

8. Kilpailujen tuomarina toimii Pilvi Rientonen.

9. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

10. Lähtölistat ovat näkyvillä www.tervalammenratsastajat.fi sivuilla ja Vihdin Ratsutallin seinällä
viimeistään pe 26.10.2018.
11. Kilpailuluokat alkavat klo 15:30 ja ensimmäisen ryhmän verryttely alkaa klo 15:00.

12. Kouluratsastus ohjelmat löytyvät www.ratsastus.fi sivulta Materiaalit -kansiosta. Kaikki luokat

ratsastetaan radalla B (20x40m, lyhyt koulurata).

Tervetuloa mukaan kilpailemaan!

