KILPAILUKUTSU
Tervetuloa Western Riders Savo Ry:n järjestämiin lännenratsastuskilpailuihin
sunnuntaina 26.4.2015 klo 10.00 lähtien Spring Ranchille Lapinlahden Alapitkälle.
Tuomari: Anne Pussinen
Kilpailun johtaja: Sanna Lappeteläinen
Ring steward: Arja Robins
Luokat:
1. Showmanship at Halter luokka kaiken rotuisille hevosille (kilpailuharjoitus)
2. Western Horsemanship – lapsille, taluttaja mahdollinen (näytösluokka)
3. Western Pleasure (Walk and jog) (kilpailuharjoitus)
4. Western Pleasure AA Open (1-taso, kvaaliluokka)
5. Western Horsemanship AA Open (1-taso, kvaaliluokka)
6. Reining Open AA (1-taso, kvaaliluokka)
7. NRHA Finland Green Reiner
8. Trail Open (1-taso, kvaaliluokka)
9. Trail Open
10. Western Horsemanship Open
11. Western Pleasure Open
12. Reining Open
NRHA Finland Green Reiner
- ratsastaja ei saa olla kisannut SRL 3-tason (tai entinen kansallisessa) kansallisessa reining-luokassa
- avoin ratsastajalle, jolla on maksimissaan 20 pistettä NRHA Finland Green reiner luokissa (lifetime) NRHA
European Affiliate Champion sääntöjen pistelaskulla kisavuoden alussa
(http://nrha1.com/media/pdf/affiliate/15euroaffcond.pdf).
- NRHA Finlandin jäsenyyttä ei tarvita.
- jos haluaa olla mukana Year-End-Awards kilpailussa, pitää olla NRHA Finlandin jäsen. Jäsenyyden voi
maksaa kisapaikalla.
- NRHA:n jäsenyyttä ei tarvita
- hevosella ei tarvitse olla NRHA:n kilpailulisenssiä.
- muilta osin noudatetaan NRHA:n sääntöjä
- voittaneelle palkintopatsas sekä ruusukkeet NRHA-sääntöjen mukaisesti
- NRHA Finland palkitsee Year-End-Awards gaalassa näiden luokkien menestyneimmät ratsastajat vuosittain.

1. Sitovat ilmoittautumiset su 19.4.15 mennessä osoitteeseen sanna.lappetelainen@gmail.com tai Marialle
Spring Ranchilla olevaan listaan. Sähköpostissa tulee näkyä ratsastajan ja hevosen nimi, seura sekä luokat
joihin ratsukko osallistuu.
2. Lähtö- ja ilm.maksu yhteensä: 15€ (5+10) luokka WRS jäsenet ja 18€ (8+10)muut. Showmanship at halter ja
Lasten Horsemanship–luokat 10€ (5+5). Jälki-ilmoittautuminen luokkamaksut + 10€ / luokka. Maksut
maksetaan kilpailupaikalla.
Peruutukset ilmoittautumisajan jälkeen; maksujen palautuksessa sovelletaan KSI #29.
3. 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.
4. Luokat 1-6 sekä 8 ovat tarkoitettu aloitteleville ratsukoille, luokat 9-12 ovat avoimia ratsastajille/ratsukoille,
jotka ovat kilpailleet alue- ja/tai kansallisella tasolla (2-3-tasolla).
5. Kilpailupaikkana on Spring Ranchin 25x50 m hiekkapohjainen maneesi. Kilpailupaikan osoite on
Pyöreisjärventie 53, 71910 Alapitkä.

6. Kilpailukanslia aukeaa klo 8.30 Ratsastajien tulee esittää tosite voimassa olevasta SRL seuran täysjäsenyydestä
tai Green Card, muita lupia ei tarvita. Luokkaan 2 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 Sanna Lappeteläinen puh. 050 384 0052 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!

