TOLKINKYLÄN RATSASTAJAT RY:N KILPAILUHARJOITUS KUTSU
Kouluratsastuskilpailut su 9.6.2013 klo 10 alkaen
Luokka I He B:0 2009. Avoin ratsukoille, jotka eivät ole kilpailleet He A tai sitä vaikeammissa
luokissa eivätkä saaneet yli 63 % tulosta He Btasolla (enintään viisi ratsukkoa Tolkinkylän tallin
ulkopuolelta), seuramestaruuspisteet jaetaan sijoittuneille: 12108654321
Luokka II He C:2 2000. Avoin ratsukoille, jotka eivät ole kilpailleet He B tai sitä vaikeammissa
luokissa eivätkä saaneet yli 63% tulosta He Ctasolla (enintään viisi ratsukkoa Tolkinkylän tallin
ulkopuolelta), seuramestaruuspisteet jaetaan sijoittuneille: 108654321
Luokka III Raviohjelma  ratsastuskoulun opettaja Sanna Ylänne laatinut raviohjelman, joka on
nähtävissä tallin seinällä sekä Tolkinkylän ratsastajien nettisivulla. Avoin ratsastajille, joilla ei ole
kilpailukokemusta (enintään viisi ratsukkoa Tolkinkylän tallin ulkopuolelta).
Seuramestaruuspisteet jaetaan sijoittuneille: 54321.
Erityismääräykset:
− Kilpailut ovat avoimet Tolkinkylän, Karin, Airan ja Ninan tallin ratsastajille ellei toisin ole mainittu.
− Lähtöjä voi kilpailuissa olla enintään 40 ja vähintään 3 osallistujaa/luokka. Yksi ratsukko saa
osallistua vain yhteen luokkaan.
− Ilmoittautuminen kisoihin sekä kisapäivän tehtäviin alkaa ke 29.5. klo 15 (ei
ennakkovarauksia).
− Ilmoittautuminen päättyy ti 4.6. klo 18 Ilmoittautuminen Tolkin toimistossa.
Jälkiilmoittautumista ja luokan ulkopuolella ratsastamista ei sallita. Tolkinkylän tallin
hevosilla/poneilla osallistuvat ilmoittautuvat myös kisoihin liittyviin tehtäviin (radan
rakentaminen/purkaminen sekä tehtävät kisojen aikana:, pöytäkirja, portti, buffet jne.). Tehtävät
jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä kisapäivän aamuna.
− Henkilökohtainen ilmoittautuminen.
− Hevosen / ponin vuokra 10 e maksetaan ilmoittautuessa.
− Lähtömaksu 10e (seuran jäsenet) / 15e (eijäsenet) maksetaan ilmoittautuessa.
− Ratsastusseuran jäsenkortti tai Green Card esitettävä luokkaan ilmoittautumisen yhteydessä
tai mahdollisimman pian sen jälkeen ennen kilpailupäivää.
− Lähtölistat ja alustava kilpailuaikataulu julkaistaan lauantaina 8.6. 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 Buffetissa.
− Raipan käyttö ei sallittu, jos tuomarilta ei erityislupaa: tarkista ilmoittautuessasi.
− Sijoittuneille jaetaan ruusukkeet ja esinepalkinnot. Sijoittuneille Tolkinkylän ratsastajien jäsenille
jaetaan kilpailutuloksista henkilökohtaisia seuramestaruuspisteitä.
− Asu on vapaa (siisti). Turvakypärä on pakollinen.

− Kilpailuissa noudatetaan SRL:n sääntöjä soveltuvin osin.
− Tuomari: Annika HolmbergKopra
− Kilpailunjohtaja: Tiina Heino, gsm 050 383 0754
− 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
o Ota mukaan kilpailupaikalle itsellesi tarpeeksi juomavettä ja evästä
o Kilpailuasun tulee olla siisti normaali ratsastusvarustus. Valkoisia housuja ei tarvitse olla. Pitkät hiukset
sidotaan kiinni.
o Estekilpailuissa kaikki tallin hevosilla kilpailevat käyttävät turvaliiviä. Kannuksia saavat käyttää ainoastaan
ratsastajat, jotka ovat saaneet siihen luvan opettajaltaan.
o Huolehdi, että hevosesi sekä varusteet ovat ajoissa kilpailukunnossa.
o Tarkista varusteiden kunto ja kiinnitys ajoissa ennen verryttelyyn saapumista.
o 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
o Verryttely tapahtuu samalla kentällä kuin kilpailutkin, jollei ulkokenttä ole käytössä.
o Verryttely kestää n. 15 minuuttia jokaisella ryhmällä.
o Kuuntele tarkkaan kuulutuksia. Olet itse vastuussa siitä, että olet ajoissa verryttelyssä ja kilparadalla.
o Maneesin vieressä on 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.
− Suorituksen jälkeen
o Ratsastajan vaihto tehdään vasta kentällä seuraavan verryttelyvuoron alkaessa.
o Palkinnot jaetaan luokkien välissä. Palkintojenjakoon saavutaan jalkaisin. Sijoittuneet määräytyvät
osallistujamäärien mukaan. Palkintona jaetaan yleensä ruusukkeet, joskus myös tavarapalkinnot.
o Hevosen viimeinen ratsastaja huolehtii, että hevonen tulee asiamukaisesti hoidettua ja varusteet viedään
paikoilleen.
TERVETULOA! Tolkinkylän ratsastajat Ry

