Tervetuloa Tampereen Ratsastusseura Ry:n Lännenratsastusjaoksen järjestämiin SRL:n alaisiin
lännenratsastuksen seurakilpailuihin. Kisojen yhteydessä ratkaistaan TRS:n lännenratsastuksen
seuramestaruus 2012.
Paikka: Hovin Ratsutila, Vesilahti
Aika: Sunnuntai 23.9.2012 klo 11 alkaen
Tuomari: Jaana Paanetoja, SRL kansallinen kilpailutuomari (K)
Luokat:
1. Trail at halter, seurakilpailuluokka, ks. erityismääräys 7
2. Trail, seurakilpailuluokka, open AA
3. Western Riding, seurakilpailuluokka, open AA
4. Western Horsemanship, seurakilpailuluokka AA
5. Western Pleasure, seurakilpailuluokka, open AA
6. Reining, seurakilpailuluokka, open AA
Erityismääräykset:
1. Ilmoittautumiset perjantaihin 21.9.2012 mennessä tekstiviestillä Jaana Toivonen p. 040 7501 454 tai
sähköpostilla trswestern@gmail.com.
2. Ratsastajan tulee olla SRL:n hyväksymän seuran jäsen. Kilpailulupia ei tarvita.
3. Maksut: ilmoittautumismaksu 5€ /luokka ja lähtömaksu 5€ / luokka, maksetaan kansliaan ennen luokan
alkua.
4. Kilpailupaikkana on Hovin Ratsutilan ulkokenttä (ns. alakenttä 35 x 60 m). Verryttelyalueena on ns.
yläkenttä. Lisätietoja sijainnista osoitteesta www.hovinratsutila.fi.
5. Kilpailukanslia aukeaa klo 10.
6. Luokissa jaetaan ruusukepalkinnot sekä luokkien voittajille esinepalkinnot. Hovin ratsutila lahjoittaa osan
palkinnoista.
7. Luokkaan 1 voivat osallistua vuoden vanhat ja sitä vanhemmat hevoset.
8. Tampereen Ratsastusseuran jäseniltä lasketaan kolmesta parhaasta tuloksesta eri luokissa (luokat 2-6)
sijoituspisteitä, joiden perusteella ratkaistaan seuramestaruus. Ratsastaja voi kilpailla mestaruudesta vain
yhdellä hevosella. Useammalla hevosella kilpailevan on ilmoitettava etukäteen, millä hevosella kilpailee
seuramestaruudesta. Esinepalkinto ja kiertopalkinto.
9. Luokka voidaan perua jos osallistujia on vähemmän kuin 3.
10. Hevonen voi osallistua korkeintaan 5 ratsastusluokkaan.
11. Kaikissa luokissa on ratsastajien käytettävä turvakypärää, paitsi luokassa 1 voivat 18 vuotta täyttäneet
käyttää lännenhattua.
12. Kilpailuissa noudatetaan SRL:n 15.6.2012 voimaan tulleita lännenratsastussääntöjä, jotka löytyvät mm.
osoitteesta www.ratsastus.fi.
13. Western riding -luokassa 3 rata nro 7. Reining-luokassa 6 rata nro 12. Muut ratapiirrokset ovat
nähtävillä noin viikkoa ennen kilpailua osoitteessa www.trswestern.info.
14. Hevosilla on oltava voimassa oleva hevosinfluenssarokotus, joka on esitettävä kansliassa ennen hevosen
purkamista trailerista. Hovin ratsutilalta vuoden 2012 aikana ostettujen hevosten rokotustodistuksia ei
tarkisteta.
15. Kilpailupaikalla toimii buffetti.
16. Päiväkarsinoita voi varata Matti Hovilta p. 050 5541 374. Karsinan hinta on 20€. Karsina on siivottava
ennen kisapaikalta lähtöä. Siivoamattomasta karsinasta peritään sakkomaksu.
17. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.
18. Tiedustelut: Jaana Toivonen p. 040 7501 454 tai Sanni Vuorinen p. 040 7780 604 tai sähköpostilla
trswestern@gmail.com.
Tervetuloa kilpailemaan!

