KILPAILUKUTSU
Tervetuloa Ruukki Rangers ry:n järjestämiin lännenratsastuskilpailuihin 16.9.2012 Pohjois- Suomen
Hevosurheilukeskukseen Ruukkiin. Kilpailussa on alue, seuraluokkia ja harjoitusluokkia. Väliajalla
ohjelmassa
on
lasten
Freestyle-reining
keppihevosluokka.

Tuomari ja TPJ: Terttu Katila
Kilpailun johtaja: Lilli Vanhatalo
Turvallisuusvastaava: Sami Raetsaari

Sunnuntaina 16.9.2012 alkaen klo 10
H1 Western Horsemanship Open Walk&Jog
H2 Trail Open Walk&Jog
S3 Trail Open
A4 Trail Open AA
S5 Western Horsemanship Open
A6 Western Horsemanship Open AA
S7 Western Pleasure Open
A8 Western Pleasure Open
S9 Western Riding Open
S10 Reining Open
A11 Reining Open

kilpailuharjoitusluokka
kilpailuharjoitusluokka
seuraluokka
alueluokka
seuraluokka
alueluokka
seuraluokka
alueluokka
seuraluokka
seuraluokka
alueluokka

1. Kilpailupaikkana Pohjois-Suomen Hevosurheilukeskuksen maneesi. Osoite Sammalkankaantie 280,
92400 Siikajoki. Verryttely maneesissa sekä ulkokentällä. Maneesi on hiekkapohjainen (30m x
100m)

2. Seuraluokat ovat avoimia niille ratsukoille, jotka eivät ole kilpailleet aluetasolla tai kansallisella
tasolla vuonna 2011 tai 2012. Alueluokat ovat avoimia niille ratsukoille, jotka eivät ole kilpailleet
kansallisella tasolla vuonna 2011 tai 2012. Alue- tai kansallisiin luokkiin osallistuneet voivat
osallistua seura- ja alueluokkiin kilpailun ulkopuolella.
3. Seura- ja alueluokkiin osallistuvan ratsastajan tulee olla SRL:n jäsenseuran jäsen ja jäsenmaksun on
oltava maksettuna. Alueluokkaan osallistuvan hevosella tulee olla tunnisteasiakirja (Suomen
Hippoksen rekisteriasiakirja, EU-hevospassi tai SRL:n antama kilpailulupanumero). Hevosen
vuosimaksu tulee olla maksettu. Ratsastajalla tulee olla aluekilpailulupa maksettuna.
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5. Luokka voidaan perua tai yhdistää, jos osallistujia on 3 tai vähemmän. Luokkajärjestystä voidaan
tarvittaessa muuttaa.
6. Kilpailuissa kaikkien edellytetään käyttävän turvakypärää koko kilpailun ajan ratsain liikkuessaan.
7. Kilpailuissa käytetään lännenratsastuskomitean määräämiä hevosnumeroita. Numerolapun
hankkii kilpailija. Hevoset, joilla ei ole hevosnumeroa, saavat numeron kilpailun järjestäjältä.
8. Ilmoittautumiset ja lähtömaksut:
Sähköiset
ilmoittautumiset
28.8.2012
mennessä
kilp.siht.
Piia
Nyman,
e-mail:
piianyman@hotmail.com tai postilla Hongistontie 482, 92260 Kopsa. Luokkiin ilmoittautumiseen
tulee liittää:
a)
b)
c)

Ratsastajan nimi
Yhteystiedot
Alueluokkiin osallistuvan hevosen tunnisteasiakirja: Hippoksen rekisteripaperi, EU- Passi tai SRL:n
myöntämä kilpailunumero. mielellään skannattuna sähköpostiin liitetiedostona ilmoittautumisen
yhteydessä tai viimeistään esitetään kisakansliassa ennen kilpailuja.

d)
e)

Luokat, joihin osallistuu.
Ratsastajan voimassa olevan SRL:n jäsenkortin kopio mielellään skannattuna sähköpostin liitetiedostona
ilmoittautumisen liitteeksi tai viimeistään se esitetään kisakansliassa lähdönvarmistuksen yhteydessä.
Hevosen voimassa oleva rokotustodistus mielellään skannattuna sähköpostin liitetiedostona
ilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään esitetään kisakansliassa lähdönvarmistuksen yhteydessä.

f)

Luokkiin voi jälki-ilmoittautua tuntia ennen luokan alkua maksamalla jälki-ilmoittautumismaksun.
Lähtömaksu + ilmoittautumismaksu yhteensä / luokka:
• Kilpailuharjoitus- ja seuraluokat: 15€/ luokka (Lähtömaksu 10€ + ilmoittautumismaksu 5€
yhteensä 15€ Ruukki Rangersin jäsenille 5€ alennus eli 10 € /luokka.
• Alueluokat: 20€/ luokka (Lähtömaksu 10€ + ilmoittautumismaksu 8€+ 2€/SRL yhteensä 20€
)Ruukki Rangersin jäsenille 5€ alennus eli 15 € /luokka.
• Jälki-ilmoittautumiset 40€ / luokka
Maksut tulee maksaa 28.8.2012 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.
9. Kilpailukanslia aukeaa sunnuntaina 16.9. klo 8:00. Kilpailut alkavat klo 10.00
10. Hevosella tulee olla voimassa oleva, SRL:n sääntöjen mukainen hevosinfluenssarokotus, ja todistus
on esitettävä viimeistään kisakansliassa. Hevonen ei saa liikkua kilpailupaikalla ennen kuin
rokotustodistus on esitetty.

11. Kilpailuissa noudatetaan SRL:n voimassa olevia yleisiä sääntöjä ja lännenratsastussääntöjä. Ne
löytyvät osoitteesta www.ratsastus.fi.
12. Kilpailupaikalla on buffetti.
13. Kilpailupaikalta on mahdollista vuokrata päiväkarsina 10 € tai karsina yön yli 16 €/vrk.
Karsinapaikka varataan etukäteen Pohjois-Pohjanmaan hevosurheilukeskuksesta. Tiedustelut ja
varaukset 0400-781 941/tallimestari. Karsinamaksut suoritetaan käteisellä kilpailukansliaan.
14. Tiedustelut kilpailuista Lilli Vanhatalo 044-0940 092 tai Piia Nyman 044-2662169
15. Järjestäjä ei vakuuta kilpailijoita eikä katsojia
16. Kilpailun väliajalla ratsastetaan myös lasten Freestyle-reining KEPPIHEVOSluokka.
Vapaavalintainen rata ja asu. Tuo mukanasi musiikki. Suorituksen maksimikesto 3 minuuttia Huom!
Vain alkuperäiset CD-levyt käyvät; poltetut eivät soi. Ilmoittautumismaksu 5 e. Kaikki palkitaan ja
paras asu lisäksi erityispalkinnolla!
17. Kilpailunjärjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

TERVETULOA KILPAILEMAAN!

