KILPAILUKUTSU

- SAVO WESTERN WEEKEND Tervetuloa Western Riders Savo ry:n järjestämiin lännenratsastuskilpailuihin
27-28.6.2015 Spring Ranchille Lapinlahden Alapitkälle.
Kilpailuissa on luokkia kaiken tasoisille ratsastajille sekä AQHAn ja NRHAn alaisia luokkia.
Tuomari: Maj-Britt Lemay, Ruotsi
TPJ: Päivi merikari
Kilpailun johtaja: Sanna Lappeteläinen
Yhteiset määräykset:
1. S1-S8 sekä AQHA ja NRHA luokkien ilmoittautumisten tulee olla perillä 20.6.2015 mennessä
osoitteeseen Sanna Lappeteläinen, Peltoniementie 32, 73100 LAPINLAHTI tai sähköposti:
mailto:sanna.lappetelainen@gmail.com. Tarvittavien asiakirjojen kopioiden toimittaminen etukäteen
nopeuttaa kilpailukansliassa asiointia.
2. Näiden luokkien kilpailumaksut maksetaan 20.6.2015 mennessä WRS:n tilille FI26 5068 8520 0123 79.
Tiedonantoja kohtaan merkitään ratsastajan ja hevosen nimet.
3. Lähdönvarmistukset ja peruutukset on tehtävä viimeistään tuntia ennen luokan alkua kisakansliaan.
4. Hevosen tunnistepaperit ja rokotustodistus on oltava mukana kilpailupaikalla ja ne on esitettävä
kansliassa viimeistään lähdönvarmistuksen yhteydessä. Jos rokotusmerkintää ei ole KIPAssa, on
hevosen tunnisteasiakirja ja rokotustodistus esitettävä kilpailunjärjestäjälle, ennen kuin hevonen saa
liikkua kilpailualueella.
5. Kilpailuissa käytetään lännenratsastuskomitean määräämiä hevosnumeroita. Numerolapun hankkii
kilpailija. Hevoset, joilla ei ole hevosnumeroa, saavat numeron kilpailun järjestäjältä.
6. Luokkiin voi jälki-ilmoittautua tuntia ennen luokan alkua maksamalla luokkakohtaiset maksut yhdessä
jälki-ilmoittautumismaksun kanssa. Ennen ilmoittautumisajan päättymistä ilmoittautuneet voivat jälkiilmoittautua luokkiin tai vaihtaa luokkia ilman jälki-ilmoittautumismaksua.
7. Osa luokista on yhdistettyjä luokkia, joissa ratsukko voi osallistua samanaikaisesti yhdellä suorituksella
useampaan luokkaan maksamalla luokkien luokkamaksut. Ratsukko voi myös osallistua vain yhteen
luokkaan. Ratsukon, joka ratsastaa yhdistetyissä luokissa useammassa luokassa, tulee huomioida
kunkin järjestön suitsitusvaatimukset.
8. Luokkiin liittyvät rajoitukset;
• Luokat S1, 2, 5, 7 ovat avoimia vain E/Green Card-luvan lunastaneille
• Luokat S3, 4, 6, 8, ovat avoimia E/Green Card tai D-luvan lunastaneille, sekä B-luvan ratsastajille
uudella/nuorella hevosella
9. Kilpailu alkaa klo la 10:00, kanslia aukeaa kello 9:00. Muutokset aikatauluissa mahdollisia.
10. Luokkajärjestystä voidaan tarvittaessa muuttaa.
11. Kilpailuissa noudatetaan SRL:n luokissa SRL:n voimassa olevia yleisiä- ja lännenratsastussääntöjä, jotka
löytyvät mm. osoitteesta www.ratsastus.fi. AQHA/NRHA -luokissa ao.rotujärjestön viimeksi julkaisemia
sääntöjä.
12. Kaikilla S1-S8 luokkiin osallistuvilla ratsastajilla on oltava turvakypärä. Ja alle 18-vuotiailla ratsastajilla
oltava kaikissa luokissa turvakypärä.
13. Kilpailupaikkana on Spring Ranchin 25x50 m hiekkapohjainen maneesi, verryttely hiekkakentällä.
Kilpailupaikan osoite on Pyöreisjärventie 53, 71910 Alapitkä.
14. Karsinapaikkojen varaus; Maria Astikainen. Siivoamattomasta karsinasta veloitetaan 30 €, myös
päiväkarsinat. Karsinapaikkoja rajoitetusti.

15. Kilpailusihteeri ja tiedotus: Ritva Ronkainen, kehäsihteeri: Arja Robins, Turvallisuusvastaava: Marketta
Kivimäki, Stewardi: Sanna Lappeteläinen, AQHA/NRHA Show Manager: Sanna Lappeteläinen, AQHA
Show Secretary: Arja Nikkinen, NRHA Show Secretary: Laura Hätinen, NRHA Show Representative Arja
Nikkinen.
16. Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.
17. Kilpailupaikalla on buffetti (mm. kahvia, suolaista ja makeaa kahvileipää sekä makkaraa)
Erityismääräykset AQHA luokkiin:
1. Jäsenkortit ja hevosen rekisterikirja tarkistetaan lähdönvarmistuksen yhteydessä.
2. Performance halter –luokkiin osallistuvat vastaavat siitä, että heillä on esittää luokkaan tarvittava
osallistumisoikeus.
3. Ruusukkeet, ei esine- tai rahapalkintoja.
Erityismääräykset NRHA luokkiin
1. NRHA luokissa ratsastajalla ja hevosen omistajalla/omistajilla on oltava NRHA:n jäsenkortti. Non-Pro ja
Rookie-luokkiin osallistuvilla on oltava NRHA Non-Pro –kortti. Jäsenyyden ja Non-Pro statuksen voi
ostaa kilpailukansliasta. NRHA luokissa hevosella on oltava NRHA:n kilpailulupa.
2. Open luokassa jaetaan rahapalkintona 200$ lisättynä 50% osuudella lähtömaksuista, muut luokat
Jackpot-luokkia. NRHA Finlandin ruusukkeet jaetaan sijoittuneille.
3.

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.

Kilpailumaksut:
S1 – S8 -luokat
AQHA show processing fee / hevonen
AQHA halter –luokat
AQHA ratsastusluokat
NRHA Open ja NonPro -luokat
muut NRHA luokat
Paid warm up
Jälki-ilmoittautumismaksu

(ilmoittautumismaksu + lähtömaksu)
(8 + 10) 18€
3,50€
(5 + 10) 15€
(10 + 12) 22€
(12 + 12) 24€
(6 + 12) 18€
5€ / 4min

10€ + luokkamaksut.

