KILPAILUKUTSU Sunny Spring Show 28.5.2016
Tervetuloa Siuntion Urheiluratsastajat ry järjestämään lännenratsastuksen SRL taso -1 kilpailuihin!
Kilpailun johtaja: Hannele Malmström
Tuomari ja tpj: Anne Pussinen
Kehäsihteeri: Seija Lappalainen
Kilpailupaikka: Kynnarin talli, Kynnarintie 187, 02570 Siuntio
LUOKAT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NRHA Finland Green Reiner
NRHA Finland Novice Horse
Reining open AA
Ranch Riding open AA
Western horsemanship open AA (walk&jog)
Western horsemanship open AA
Western pleasure open AA (walk&jog)
Western pleasure open AA
Trail open AA (walk&jog)
Trail open AA

ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ
1. Luokkiin ilmoittautumiset ma 23.5.2016 klo 18.00 mennessä!
Kilpailu järjestetään, mikäli ennakkoilmoittautuneita ratsukoita on vähintään 15 kpl.
Ilmoittautuminen sähköpostilla: hannele.malmstrom@kotikone.fi
Viestitiedot: ratsastaja/seura, hevonen/mahdollinen oma nro ja luokat
(nron saa myös kisajärjestäjältä)
2. Kilpailumaksut maksetaan kilpailupaikalla 1h ennen luokan alkua kansliaan.
Luokkamaksut
NRHA luokat
Walk&Jog –luokat
Open luokat

15.00 eur
10.00 eur
15.00 eur

3. Luokkiin voi jälki-ilmoittautua paikan päällä maksamalla jälki-ilmoittautumismaksun 10 eur +
lähtömaksu/luokka.
4. Kilpailut alkavat klo 10.00 ja kanslia (maneesissa) aukeaa klo 09.00, p. 040 839 8898
5. Luokissa palkintoina jaetaan ruusukkeet sijoittuneille.
6. Kilpailupaikalla toimii pienimuotoinen kanttiini.
7. Kilpailupaikkana ja verryttelyalueena toimii maneesi (25x60). Tarpeen ja sään salliessa
verryttelyalueena voi käyttää hiekka/kuitupohjaista ulkokenttää. (35x80)
Ulkokentälle ei kuulu kuulutukset ja siellä ei ole valvontaa. (omavastuu)

8. Luokkajärjestystä voidaan tarvittaessa muuttaa tai luokka peruuttaa, mikäli osallistujia on
vähemmän, kuin 3 kpl.
9. Tiedustelut: hannele.malmstrom@kotikone.fi / 040 839 8898
10. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.
11. Järjestäjä ei vakuuta kilpailijoita, katselijoita tai hevosia.
12. Kaikkien ratsastajien tulee olla SRL:n jäseniä tai heillä tulee olla Green Card ja jäsenmaksun on
oltava maksettuna. (E-lupa)
13. Kaikilla kilpailuihin osallistuvilla hevosilla tulee olla SRLn sääntöjen mukaiset rokotukset, jotka
tarkistetaan kansliassa. (hevosta ei saa ennen tarkistusta ottaa autosta ulos)
14. Kilpailuissa käytettävä turvakypärää SRL:n sääntöjen mukaisesti. Walk&Jog luokissa on sallittu
myös muu, kuin lännenratsastussatula.
15. Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin.
16. Walk&Jog –luokissa (5,7 ja 9) ei saa kvaaleja!
17. NRHA Finland Green Reiner, luokka 1.
- ratsastaja ei saa olla kisannut SRL:n 3-tason reining-luokassa
- NRHA Finlandin jäsenyyttä ei tarvita
- NRHA:n jäsenyyttä ei tarvita
- hevosella ei tarvitse olla NRHA:n kilpailulisenssiä
- Voit ratsastaa nivelkuolaimella/hackamorelle kahdella kädellä tai kangella yhdellä kädellä
- voittaneelle palkintopatsas sekä ruusukkeet NRHA-sääntöjen mukaisesti
- NRHA Finland palkitsee Year-End-Awards -gaalassa näiden luokkien menestyneimmät ratsastajat
vuosittain (jos haluaa olla mukana Year-End-Awards kilpailussa, pitää olla NRHA Finlandin jäsen)
18. NRHA Finland Novice Horse, luokka 2.
- avoin alle 500$ NRHA luokissa ansainneille hevosille (lifetime)
- avoin kaikille NRHA Finlandin jäsenille, voit liittyä kisapaikalla (NRHA:n jäsenyyttä ei tarvita)
- hevosen iästä riippumatta voit ratsastaa nivelkuolaimella/hackamorelle kahdella kädellä tai
kangella yhdellä kädellä
- kuolaimena saa olla joko mikä tahansa NRHA:n sääntöjen mukainen kuolain tai hackamore
- hevosella ei tarvitse olla NRHA:n kilpailulisenssiä

TERVETULOA KILPAILEMAAN
Läntiselle-Uudellemaalle Siuntioon!

