KILPAILUKUTSU
Tervetuloa Western Riders Savo Ry:n järjestämiin lännenratsastuksen
seurakilpailuihin sunnuntaina 13.5.2012 klo 10.00 lähtien
Spring Ranchille Alapitkälle.
Tuomari: Terttu Katila
Kilpailun johtaja: Anna-Mari Hendolin
Ring steward: Sanna Karppanen-Lokka
Luokat:
1. Showmanship at Halter luokka kaiken rotuisille hevosille / kilpailuharjoitus
2. Western Pleasure kilpailuharjoitus
3.. Western Pleasure AA Open
4. Western Horsemanship kilpailuharjoitus
5. Western Horsemanship AA Open
6. Reining kilpailuharjoitus
7. Reining Open AA
8. Trail kilpailuharjoitus
9. Trail Open AA
1. Sitovat ilmoittautumiset su 6.5.12 mennessä osoitteeseen sanna.lappetelainen@pp.inet.fi
Ilmoittautumisessa tulee näkyä ratsastajan ja hevosen nimi, seura, luokat joihin ratsukko osallistuu.
2. Kilpailuluokat ovat avoimet ratsukoille, jotka eivät ole kilpailleet kansallisella tasolla.
Kansallisella tasolla kilpailleet / kilpailevat ratsukot voivat osallistua luokkiin kilpailun ulkopuolella.
3. Lähtö- ja ilm.maksu yhteensä: 15€ luokka WRS jäsenet ja 18€ muut. Jälki-ilmoittautuminen 25€
luokka. Karsinamaksu 15€. Maksut maksetaan kilpailupaikalla.
Peruutukset ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärin tai eläinlääkärin todistusta laskutetaan.
4. Showmanship at Halter luokassa hevonen esitetään maasta käsin riimussa. Hevonen esitetään
käynnissä ja ravissa pienen radan läpi, jonka jälkeen hevonen esitetään vielä paikallaan. Esittäjän
pukeutumisesta voi katsoa ohjeet SRL:n lännenratsastussäännöistä. Luokkaan voi osallistua
kaikenrotuiset hevoset. Luokassa esittäjän alaikäraja on 10 vuotta. Luokassa palkitaan paras
hevonen ja esittäjä.
5. Kilpailupaikkana on Spring Ranchin 20x40 m hiekkapohjainen kenttä. Kilpailupaikan osoite on
Pyöreisjärventie 53.
6. Kilpailukanslia aukeaa klo 9. Ratsastajien tulee esittää tosite voimassa olevasta SRL seuran
täysjäsenyydestä, muita lupia ei tarvita. Luokkaan 1. ei tarvita mitään lupia.
7. Luokissa jaetaan ruusukkeet.
8. Edellytämme kaikkien kilpailijoiden käyttävän kypärää.
9. Noudatamme kilpailuissa SRL:n lännenratsastussääntöjä jotka löytyvät www.ratsastus.fi
10. Tiedustelut kilpailuista ja karsinapaikoista Maria Astikainen puh. 050 538 6143
11. Kisat järjestetään jos ilmoittautuneita on riittävästi (min. 4 luokkaa toteutuu).
Luokkajärjestystä voidaan tarvittaessa muuttaa. Luokka ei ole SRL:n virallinen luokka, mikäli
ilmoittautuneita on vähemmän kuin 3 ja se voidaan siten peruuttaa.
12. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.
13. Kisapaikalla pienimuotoinen buffetti, jossa kahvia, teetä, makkaraa ja pientä makeaa.

TERVETULOA KILPAILEMAAN JA KATSOMAAN!

