KILPAILUKUTSU – NORTHERN SPRING SHOW
Tervetuloa Ruukki Rangers ry:n järjestämiin lännenratsastuskilpailuihin 12.5.2012 Pohjois- Suomen
Hevosurheilukeskukseen Ruukkiin. Kilpailussa on walk & jog-harjoitusluokkia ja seuraluokkia sekä
näytösluokkana lapsille tarkoitettu talutusluokka Lead Line (Equitation)
Tuomari: Anne Pussinen
Kilpailun johtaja: Anna Porola

Lauantaina 12.5.2012 alkaen klo 10
Lead Line (Equitation) näytösluokka
Trail Walk & Jog (All Ages) kilpailuharjoitusluokka
Trail Open (All Ages) seuraluokka
Western Riding Open (All Ages) seuraluokka
Western Horsemanship Walk & Jog (All Ages) kilpailuharjoitusluokka
Western Horsemanship Open (All Ages) seuraluokka
Western Pleasure Walk & Jog (All Ages) kilpailuharjoitusluokka
Western Pleasure Open (All Ages) seuraluokka
Freestyle Reining Open (All Ages) seuraluokka

1. Kilpailupaikkana Pohjois-Suomen Hevosurheilukeskuksen maneesi. Osoite Sammalkankaantie 280,
92400 Siikajoki. Verryttely maneesissa sekä ulkokentällä.
2. Kilpailuluokat ovat avoimet ratsukoille, jotka eivät ole kilpailleet alue- tai kansallisella tasolla
vuonna 2011. Alue- ja kansallisella tasolla kilpailleet/kilpailevat ratsukot voivat osallistua luokkiin
kilpailun ulkopuolella
3. Seuraluokkiin osallistuvan ratsastajan tulee olla SRL:n jäsen. Lead Line (Equitation)-näytösluokkaan
ja kilpailuharjoituksiin ei edellytetä SRL:n jäsenyyttä
4. Luokissa jaetaan ruusukkeet sijoittuneille
5. Luokka voidaan perua tai yhdistää jos osallistujia on 3 tai vähemmän
6. Kilpailuissa kaikkien edellytetään käyttävän turvakypärää
7. Ilmoittautumiset ja lähtömaksut:
Sähköiset ilmoittautumiset 30.4.2012 mennessä Päivi Raetsaari, e-mail: paivi.raetsaari@gmail.com.
Luokkiin ilmoittautumiseen tulee liittää:
a)
b)
c)

Ratsastajan nimi
Yhteystiedot
Hevosen Hippoksen rekisteripaperi tai EU- Passi. mielellään skannattuna sähköpostiin liitetiedostona
ilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään esitetään kisakansliassa ennen kilpailuja.

d)
e)

f)

Luokat joihin osallistuu.
Ratsastajan voimassa olevan SRL:n jäsenkortin kopio mielellään skannattuna sähköpostinliite tiedostona
ilmoittautumisen liitteeksi tai viimeistään esitetään kisakansliassa ennen kilpailuja (EI pakollinen Lead Line ja
walk & jog-kilpailuharjoitusluokissa)
Hevosen voimassa oleva rokotustodistus mielellään skannattuna sähköpostin liitetiedostona
ilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään esitetään kisakansliassa ennen kilpailuja.

Luokkiin voi jälki-ilmoittautua tuntia ennen luokan alkua maksamalla jälki-ilmoittautumismaksun.
Lähtömaksu + ilmoittautumismaksu yhteensä / luokka:
 Ruukki Rangersin jäsenet 10€ / luokka
 Muiden seurojen jäsenet 15€/ luokka
 Jälki-ilmoittautumiset 40€ / luokka
Maksut tulee maksaa 30.4.2012 mennessä Ruukki Rangers ry:n tilille OP Ruukki FI08 5317 1720
0087 26. Viestikohtaan merkitään ratsukon nimi ja puhelinnumero. Kuitti (tai kopio)
osallistumismaksuista on esitettävä kilpailupäivänä ilmoittautumisen yhteydessä kilpailukansliassa.
8. Kilpailukanslia aukeaa lauantaina 12.5. klo 8:00. Kilpailut alkavat klo 10.00
9. Hevosella tulee olla voimassa oleva, SRL:n sääntöjen mukainen hevosinfluenssarokotus. Hevosen
tulee lisäksi olla Suomen Hippoksen rekisterissä tai sillä tulee olla EU-passi.
10. Kilpailuissa noudatetaan SRL:n 1.3.2011 voimaan tulleita lännenratsastussääntöjä
11. Kilpailupaikalla toimii buffetti
12. Kisapaikalta on mahdollista vuokrata päiväkarsina 10 € tai karsina yön yli 16 €/vrk. Karsinapaikka
varataan etukäteen Pohjois-Pohjanmaan hevosurheilukeskuksesta. Tiedustelut ja varaukset 0400781 941/tallimestari. Karsinamaksut suoritetaan käteisellä kilpailukansliaan.
13. Tiedustelut kilpailuista Lilli Vanhatalo 044-0940 092 tai Päivi Raetsaari 044-0300382
14. Järjestäjä ei vakuuta kilpailijoita eikä katsojia
15. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

TERVETULOA KILPAILEMAAN!

