TOLKINKYLÄN RATSASTAJAT HARJOITUSKILPAILUT (ESTE) KILPAILUKUTSU
Esteratsastuskilpailut su 5.9.2010 klo 10 alkaen

Luokka I
Luokka II
Luokka III

re 80 cm, arv. 367.2 (A2/A2), ei enimmäisaikaa, avoin kaikille (enintään viisi ratsukkoa Tolkinkylän
tallin ulkopuolelta), seuramestaruuspisteet jaetaan sijoittuneille: 12-10-8-6-5-4-3-2-1
re 60 cm, arv. 367.1 (A2/A2), ei enimmäisaikaa, avoin kaikille (enintään viisi ratsukkoa Tolkinkylän
tallin ulkopuolelta), seuramestaruuspisteet jaetaan sijoittuneille: 10-8-6-5-4-3-2-1
re 40 cm (shettikset 30 cm), arv. A.1.0, ei enimmäisaikaa, avoin niille Tolkinkylän ratsastuskoulun
oppilaille, joilla ei ole kilpailukokemusta, seuramestaruuspisteet jaetaan sijoittuneille suoritusajan
perusteella: 8-6-5-4-3-2-1

Erityismääräykset:
− Luokat ovat avoimia Tolkinkylän, Karin, Airan ja Niinan tallin ratsastajille ellei toisin ole mainittu.
− Huom! Jos ilmoittauduit kesäkuun kisoihin ja et perunut osallistumistasi, tarkista, että ratsusi ei ole
sairaslomalla tai lähtenyt pois Tolkinkylästä. Mikäli näin on käynyt, käy valitsemassa uusi hevonen tai poni
itsellesi.
− Ilmoittautuminen kisoihin sekä kisapäivän tehtäviin alkaa niiden ratsukoiden osalta, jotka edellisten kisojen
ilmoittautumisen jälkeen joutuvat vaihtamaan ratsuaan ke 18.8. ja näiden lisäksi kaikki muut voivat
ilmoittautua ma 23.8. alkaen.
− Ilmoittautuminen päättyy ke 1.9. klo 17:00. Ilmoittautuminen Mailikselle tai Hentsulle, jälki-ilmoittautumista
ei sallita. Tolkinkylän tallin ratsastajat ilmoittautuvat myös kisoihin liittyviin tehtäviin (radan rakentaminen ja
purkaminen, pöytäkirja, portti, buffet jne.).
− Huom! Mikäli et kesäkuun perumatta jättämästäsi ilmoittautumisesta huolimatta pääse osallistumaan
kisoihin, ilmoitathan siitä Mailikselle tai Hentsulle mahdollisimman pikaisesti.
− Hevosen / ponin vuokra 10 e maksetaan ilmoittautuessa. Yksi hevonen / poni saa lähteä enintään kolme
kertaa.
− Lähtömaksu 10e (seuran jäsenet) / 15e (ei-jäsenet) maksetaan ilmoittautuessa.
− Seuran jäsenkortti tai Green Card on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä.
− Lähtölistat ja alustava kilpailuaikataulu julkaistaan lauantaina 4.9. Tolkinkylän ratsastajien nettisivuilla.
− Ilmoittautuminen kilpailupäivänä klo 9:30 mennessä kilpailukansliaan
− Kanslia on auki kilpailupäivänä klo 8:30 alkaen. Kanslia sijaitsee ennen kilpailun alkua toimistorakennuksessa
ja kilpailujen ollessa käynnissä buffet-teltassa.
− Luokissa I ja II sijoittuneille jaetaan ruusukkeet ja esinepalkinnot. Luokassa III sijoittuneille jaetaan ruusukkeet.
Sijoittuneille Tolkinkylän ratsastajien jäsenille jaetaan kilpailutuloksista henkilökohtaisia
seuramestaruuspisteitä.
− Asu on vapaa (siisti). Turvakypärä on pakollinen.
− Kilpailuissa noudatetaan SRL:n sääntöjä soveltuvin osin.
− Kilpailun johtaja: Tiina Heino, gsm 050 383 0754
− Tuomari: Hannu Koukkula
− Tolkinkylän ratsastuskoulu ja Tolkinkylän ratsastajat ry pidättävät oikeuden muutoksiin.
Huomautukset:
− Keskustele tarvittaessa opettajan kanssa mikä luokka on Sinulle sopivin.
− Kilpailuihin osallistuvat voivat tulla paikalle vain ratsain vähäisen pysäköintitilan vuoksi.
− Tutustu kilpailuohjeisiin Tolkinkylän ratsastuskoulun nettisivuilla: "Ohjeet kilpailuihin osallistuville".

TERVETULOA! Tolkinkylän ratsastajat Ry
RATSASTAJAN MUISTILISTA KILPAILUPÄIVÄÄ VARTEN
−

−

−

−

Kilpailuihin valmistautuminen
- Ota mukaan kilpailupaikalle itsellesi tarpeeksi juomavettä ja evästä
- Kilpailuasun tulee olla siisti normaali ratsastusvarustus. Valkoisia housuja ei tarvitse olla. Pitkät
hiukset sidotaan kiinni.
- Estekilpailuissa kaikki tallin hevosilla kilpailevat käyttävät turvaliiviä. Kannuksia saavat käyttää
ainoastaan ratsastajat, jotka ovat saaneet siihen luvan opettajaltaan.
- Huolehdi, että hevosesi sekä varusteet ovat ajoissa kilpailukunnossa.
- Tarkista varusteiden kunto ja kiinnitys ajoissa ennen verryttelyyn saapumista.
- Noudata erityistä varovaisuutta taluttaessasi hevosta, pyydä jalankulkijoita väistämään tarvittaessa.
Muista, että paikalla on paljon katsojia, jotka ovat kokemattomia hevosten kanssa. Opasta heitä
toimimaan tallin sääntöjen mukaisesti.
Verryttely ja odotusalue
- Verryttely tapahtuu samalla kentällä kuin kilpailutkin.
- Verryttely kestää n. 15 minuuttia jokaisella ryhmällä.
- Estekilpailuissa on nimetyt esteet, mitä saa hypätä verryttelyssä. Aina kun olet hyppäämässä
varmista, että sinulla on tilaa hypätä ja huuda “este”. Jokaiselle verryttelijälle on annettava
mahdollisuus hypätä rauhassa, joten älä ratsasta liian lähellä verryttely estettä.
- Verryttelyalueen valvoja määrää, kuinka monta hyppyä voit tehdä ja mitä askellajeja/mihin suuntaan
voit ratsastaa. Kuuntele ohjeita tarkasti.
- Kuuntele tarkkaan kuulutuksia. Olet itse vastuussa siitä, että olet ajoissa verryttelyssä ja kilparadalla.
- Ratsastuskentän viereen aidataan odotusalue, jossa ratsukot odottavat omaa vuoroaan. Ratsasta
odotusalueella ainoastaan käyntiä, samaan suuntaan muiden kanssa. Ohittaminen on kielletty. Jos
sinun tarvitsee pysähtyä, hakeudu alueen keskelle, ettet tuki muiden kulkureittiä.
Radalla
- Tervehdi tuomaria perusradalle tullessasi. Raipan kohottaminen tai pään nyökkäys katsotaan
tervehdykseksi.
- Tuomari antaa lähtöluvan silloin, kun ratsastaja on saapunut radalle. Ratsukon on ylitettävä lähtölinja
45 sekunnin kuluessa luvan antamisesta.
- Muista, että tottelemattomuusvirheeksi lasketaan Jokainen voltti tai täyskaarros tai useita sellaisia
millä kohdalla rataa tahansa syystä riippumatta.
Suorituksen jälkeen
- Ratsastajan vaihto tehdään vasta kentällä seuraavan verryttelyvuoron alkaessa.
- Palkinnot jaetaan luokkien välissä. Palkintojenjakoon saavutaan jalkaisin. Sijoittuneet määräytyvät
osallistujamäärien mukaan. Palkintona jaetaan yleensä ruusukkeet, joskus myös tavarapalkinnot.
- Hevosen viimeinen ratsastaja huolehtii, että hevonen tulee asiamukaisesti hoidettua ja varusteet
viedään paikoilleen.

ARVOSTELUMENETELMÄT
Arvostelu A (virhepisteiden perusteella)
Laskemalla yhteen virhepisteet esteiltä ja ylitetystä enimmäisajasta saadaan ratsukon tulosvirhepisteet. Eräissä
arvostelumenetelmissä tasapisteissä olevat ratsukot asetetaan paremmuusjärjestykseen ajan perusteella.
Arvostelumenetelmä A.1
Ratsukot, jotka ovat saavuttaneet perusradalla tai uusinnassa saman virhepistemäärän, ovat tasavertaisia.
Arvostelumenetelmä sallii korkeintaan kaksi uusintaa (vain virhepisteet huomioidaan):
- A.1.0 Ei uusintaa
- A.1.1 Yksi uusinta
- A.1.2 Kaksi uusintaa
Arvostelumenetelmä A.2
Ratsukot, jotka ovat saavuttaneet perusradalla saman virhepistemäärän, sijoittuvat aikojen perusteella.
Arvostelumenetelmä sallii niiden ratsukoiden kesken, joilla on alin virhepistemäärä ja sama aika, korkeintaan
yhden uusinnan, jossa jälleen ratkaisevat virhepisteet ja aika:
- A.2.0 Ei uusintaa
- A.2.1 Yksi uusinta
Virhepistetaulukko
Jokaisesta suorituksen aikana tehdystä virheestä annetaan virhepisteitä seuraavasti:
- Ensimmäinen tottelemattomuus (339.): 4 vp.
- Esteen pudottaminen tai rajaviivan (vedenpinnan) rikkominen (340.): 4 vp.
- Toinen tottelemattomuus (339.): hylätään.
- Kumoon ratsastus ja/tai satulasta putoaminen (341): hylätään
- Tottelemattomuus, jolloin esteen osa putoaa [339. B.b)]: 4 vp + aikalisä 4 sekuntia
Arvostelu C (ajan perusteella)
1. Arvostelu C:ssä virheet aiheuttavat virhesekunteja, jotka lisätään ratsastajalle otettuun suoritusaikaan.
2. Virheiden tuomitseminen arvostelussa C
- Esteen pudottaminen tai
- Rajaviivan (vedenpinnan) rikkominen: 4 s (3 s kaksivaiheisessa kilpailussa (367) sekä uusinnassa, jossa
käytetään arvostelua C)
- Ensimmäinen tottelemattomuus: ei virhesekunteja
- Toinen tottelemattomuus: hylätään
- Kumoon ratsastus ja/tai satulasta putoaminen: hylätään
- Tottelemattomuus, jolloin esteen osa putoaa: aikalisä 6 sekuntia
3. Ratsukon tulosaika saadaan seuraavasti:
- Suoritukseen kuluneeseen aikaan lisätään mahdollisesti tottelemattomuudesta aiheutunut
aika (ks. edellinen kohta) ja esteen pudottamisesta tai rajaviivan rikkomisesta annettavat
virhesekunnit.
- Sijoituksen määrääminen: Lyhimmän tulosajan saavuttanut on voittaja, lähinnä lyhimmän toinen jne.
Tulosaikojen ollessa samat voidaan suorittaa uusinta 1. sijasta. Muut saman tulosajan saavuttaneet
ovat tasaveroiset. Uusinnassa esteiden korkeutta ja/tai pituutta voidaan lisätä ja niiden lukumäärää
voidaan vähentää.

367. Kilpailu kahdessa vaiheessa
1. Välitön II vaihe (367.1)
1.1 Kilpailu suoritetaan kahdessa vaiheessa ilman taukoa. Ensimmäisen vaiheen maalilinja on samalla toisen
vaiheen lähtölinja.
1.2 Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu 8...9 estettä, joihin saa kuulua sarjaesteitä. Toiseen vaiheeseen kuuluu
4...6 estettä, joihin saa kuulua yksi kaksoissarja. Toiseen vaiheeseen saa kuulua esteitä ensimmäisestä
vaiheesta. Kummankin vaiheen esteet numeroidaan juoksevasti siten, että toisen vaiheen esteiden
numerointi jatkuu siitä, mihin ensimmäisen vaiheen numerointi päättyi. Toisen vaiheen esteet saavat
ylittää luokan enimmäismitat enintään 10 cm.
1.3 Ratsukko, joka on saanut virhepisteitä ensimmäisessä vaiheessa, pysäytetään äänimerkillä, kun se on
hypännyt ensimmäisen vaiheen viimeisen esteen. Ratsukon on keskeytettävä suoritus ensimmäisen
vaiheen maali-linjan jälkeen. Ratsukon tulos on saadut virhe-pisteet ja aika.
1.4 Ratsukko, joka ei ole saanut virhepisteitä ensimmäisessä vaiheessa, jatkaa toiseen vaiheeseen, joka
päättyy toisen vaiheen maaliin.
2. II vaihe 30 sekunnin kuluessa uudesta lähtömerkistä (367.2). Ei käytetä kansallisissa kilpailuissa.
Kilpailu suoritetaan kahdessa vaiheessa seuraavasti:
2.1 Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu 7...9 estettä, joihin saa kuulua sarjaesteitä. Toiseen vaiheeseen kuuluu
4...6 estettä, joihin saa kuulua yksi kaksoissarja. Toiseen vaiheeseen saa kuulua esteitä ensimmäisestä
vaiheesta. Kummankin vaiheen esteet numeroidaan juoksevasti siten, että toisen vaiheen esteiden
numerointi jatkuu siitä, mihin ensimmäisen vaiheen numerointi päättyi.
Toisen vaiheen esteet saavat ylittää luokan enimmäismitat enintään 10 cm.
2.2 Ratsukot, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen vaiheen ilman virhepisteitä, saavat uuden lähtömerkin,
jonka jälkeen niiden on lähdettävä toiseen vaiheeseen 30 sekunnin kuluessa.
Tarkista muut säännöt ja ohjeet Suomen Ratsastajainliiton nettisivuilta.

