KILPAILUKUTSU
Tervetuloa Ruukki Rangers ry:n järjestämiin Northern
Autumn Show lännenratsastuskilpailuihin 06.10.2013 PohjoisSuomen Hevosurheilukeskukseen Ruukkiin. Kilpailussa
ratsastetaan harjoitusluokkia, lisäksi lauantaina 05.10.2013
järjestetään Maria Astikaisen pitämät rataharjoitukset.
Lauantaina on saatavilla myös Marian pitämiä valmennustunteja 2-3 ratsukon ryhmissä.
Tuomari ja TPJ: Maria Astikainen
Kilpailusihteeri: Piia Raetsaari
Sunnuntaina 06.10.2013 alkaen KLO 11

L1 Trail Open
L2 Western Horsemanship Open
L3 Western Pleasure Open
L4 Ranch Pleasure Open
L5 Freestyle Reining Open

1. Kilpailupaikkana Pohjois-Suomen Hevosurheilukeskuksen maneesi. Osoite
Sammalkankaantie 280, 92400 Siikajoki. Verryttely maneesissa sekä ulkokentällä. Maneesi
on hiekkapohjainen (30m x 100m)
2. Luokat ovat avoimia niille ratsukoille, jotka eivät ole kilpailleet kansallisella tasolla vuonna
2012 tai 2013. Kansallisiin luokkiin osallistuneet voivat osallistua luokkiin kilpailun
ulkopuolella. Erillisiä lupia ei tarvita, suositeltavaa on, että hevonen on rokotettu.
Ratsastajan SRL:n jäsenseuran jäsenyys on suositeltavaa, mutta ei pakollista.
3. Ranch Pleasure on uudehko laji, jossa ratsukko kerrallaan ratsastetaan tuomarin ennalta
määrittelemä rata. Ranch Pleasuressa arvostellaan hevosen monipuolisuutta, asennetta ja
liikkeitä sekä sopivuutta ranchilla käytettäväksi työhevoseksi. Kts. säännöt vuoden 2013
AQHA:n sääntökirjasta kohdasta 465C (löytyy myös netistä) ja esimerkkisuorituksia
YouTubesta hakusanalla ”ranch pleasure”.
4. Freestyle reiningissä ratsastetaan vapaavalintainen rata, joka sisältää pakolliset liikkeet (kts.
säännöt lännenratsastussäännöistä www.ratsastus.fi/materiaalisalkku). Ohjelmaan kuuluu
myös musiikki ja tyyliin sopiva puku. Tuo musiikki etukäteen kansliaan! Huom, vain aitoja
cd-levyjä, ei poltettuja!

5. Luokissa jaetaan ruusukepalkinnot.
6. Luokka voidaan perua tai yhdistää, jos osallistujia on vähemmän kuin kolme.
Luokkajärjestystä voidaan tarvittaessa muuttaa.
7. Kilpailuissa kaikkien edellytetään käyttävän turvakypärää koko kilpailun ajan ratsain
liikkuessaan.
8. Ilmoittautumiset ja lähtömaksut:
Sähköiset ilmoittautumiset 25.09.2013 mennessä kilp.siht. Piia Raetsaari, e-mail:
piianyman@hotmail.com tai postilla Hongistontie 482, 92260 Kopsa. Luokkiin
ilmoittautumiseen tulee liittää:
a) Ratsastajan nimi
b) Yhteystiedot
c) Luokat, joihin osallistuu. Ja tieto, osallistuuko lauantaina järjestettävään
rataharjoitukseen.

Luokkiin voi jälki-ilmoittautua tuntia ennen luokan alkua maksamalla jälkiilmoittautumismaksun.
Lähtömaksu + ilmoittautumismaksu yhteensä / luokka:
• Kilpailuluokat: 15€/ luokka (Lähtömaksu 10€ + ilmoittautumismaksu 5€ yhteensä
15€)
• Ruukki Rangersin jäsenille 5€ alennus eli 10 € /luokka.
• All day fee eli kaikki 5 luokkaa 60e, Ruukki Rangersin jäsenille all day fee 40e.
• Jälki-ilmoittautumiset 30€ / luokka (lähtömaksu 10€ + ilmoittautumismaksu 5€ +
jälki-ilmoittautumismaksu 25€, ei alennuksia). ELI MUISTAKAA ILMOITTATUA
AJOISSA!
• EDULLISIN VAIHTOEHTO: All weekend fee sis. rataharjoitukset lauantaina ja
kaikki luokat sunnuntaina 95e ja Ruukki Rangersin jäsenille 60e.
• Maria Astikaisen rataharjoitukset lauantaina, sis. kaikki 5 lajia 50e, Ruukki Rangersin
jäsenille 40e.
• HUOM! Saatavilla myös Maria Astikaisen valmennustunteja 2-3 ratsukon ryhmissä
hintaan 60e/h, Ruukki Rangersin jäsenet 40e/h. Mikäli haluat osallistua vain Marian
lauantain valmennukseen tai rataharjoitukseen ilman osallistumista kilpailuihin,
ilmoittaudu Mervi Aholle p. 040 5146329.
Maksut tulee maksaa 23.10.2013 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 6.10 klo 9:00. Kilpailut alkavat klo 11.00
10. Kilpailuissa noudatetaan SRL:n voimassa olevia yleisiä- ja lännenratsastussääntöjä
soveltuvin osin. www.ratsastus.fi/materiaalisalkku
11. Kilpailupaikalla ja rataharjoitusten ajan maneesille on buffetti, josta saa suolaista ja
makeaa syötävää.
12. Kilpailupaikalta on mahdollista vuokrata päiväkarsina 15 € tai karsina yön yli 20 €/vrk.
Karsinapaikka varataan etukäteen Pohjois-Pohjanmaan hevosurheilukeskuksesta.
Tiedustelut ja varaukset 0400-781 941/tallimestari. Karsinamaksut suoritetaan käteisellä
kilpailukansliaan.
13. Tiedustelut kilpailuista Lilli Vanhatalo 044-0940 092 tai Piia Raetsaari 044-2662169
14. Järjestäjä ei vakuuta kilpailijoita eikä katsojia
15. Kilpailunjärjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

TERVETULOA KILPAILEMAAN!

