Tervetuloa Millcreek Ranchille Heinlahteen Western Riders
Finland ry:n järjestämään 1-tason lännenratsastuskilpailuun sunnuntaina
23.8.2015 klo 12.00 alkaen
Kilpailun johtaja: Päivi Stenman
Tuomari ja tpj: Terttu Katila-Yrjänä
LUOKAT:
1. NRHA Finland Green Reiner
2. Showmanship At Halter AA Open
3. Western Pleasure AA Open walk&jog
4. Western Pleasure AA Open
5. Western Horsemanship AA Open walk&jog
6. Western Horsemanship AA Open
7. Ranch Trail AA Open
8. Trail AA Open walk&jog
9. Trail AA Open
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Luokkiin ilmoittautumiset 15.8.2015 mennessä. Kilpailu järjestetään, mikäli
ennakkoilmoittautuneita ratsukoita on vähintään 15. Ilmoittautuminen AINOASTAAN
sähköpostilla: ursula.turtiainen@scanarab.net Ilmoita seuraavat tiedot: ratsastaja, seura,
hevonen/mahdollinen hevosen oma kilpailunumero ja luokat. Jos kilpailijalla ei ole omaa
hevosnumeroa, kansliasta saa numerolaput.
Kilpailumaksut maksetaan kilpailupaikalla 1 h ennen luokan alkua kansliaan.
Luokkamaksut:
NRHA luokka: 15,00€
W&J -luokat : 10,00€
Open luokat: 15,00€
Jälki-ilmoittautumiset mieluimmin tekstarilla kanslian numeroon,ei lisämaksua.
Kilpailut alkavat klo 12.00 ja kanslia (maneesissa) aukeaa klo 11.00, puh. 040 7498921
Luokissa palkintoina jaetaan ruusukkeet sijoittuneille.
Kilpailupaikan osoite: Millcreek Ranch Myllysuontie 45 49200 Heinlahti
Saluunasta juotavaa ja syötävää.
Kilpailupaikkana ja verryttelyalueena toimii maneesi (25x50).
Luokkajärjestystä voidaan tarvittaessa muuttaa tai luokka peruuttaa, mikäli osallistujia on
vähemmän kuin 3. Ranch trail pidetään näytöslajina jos ilmoittautuneita ei ole tarpeeksi.
Tiedustelut: Ursula Turtiainen 040 5561159
Kaikkien ratsastajien tulee olla SRL:n jäseniä.
Kaikilla kilpailuihin osallistuvilla hevosilla tulee olla voimassa olevat rokotukset, jotka
tarkistetaan kansliassa.
Kilpailuissa käytettävä turvakypärää SRL:n sääntöjen mukaisesti.
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin.
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Walk & jog -luokista ei saa kvaaleja.
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin, luokkia voidaan myös lisätä.
NRHA Finland Green Reiner -luokan säännöt:
• NRHA Finlandin jäsenyyttä ei tarvita.
• NRHA:n jäsenyyttä ei tarvita
• Hevosella ei tarvitse olla NRHA:n kilpailulisenssiä
• Ratsastaja ei saa olla kisannut SRL 3-tason (kansallinen) reining-luokassa
• Avoin ratsastajalle, jolla maksimissaan 20 pistettä NRHA Finland Green reiner luokissa
(lifetime) NRHA European Affiliate Champion sääntöjen pistelaskulla kisavuoden alussa.•
NRHA Finland palkitsee Year-End-Awards -gaalassa näiden luokkien menestyneimmät
ratsastajat vuosittain (jos haluaa olla mukana year end awards kilpailussa, pitää jäsenyys
hoitaa kuntoon ja sen voi maksaa myös kisapaikalla!)
• Voittajalle NRHA palkintopatsas ja muille ruusukkeet (NRHAn sääntöjen mukaan)
• rokotus yms. säännöt kilpailutapahtuman sääntöjen mukaisesti
TERVETULOA KILPAILEMAAN!

