KILPAILUKUTSU
Tervetuloa Muhoksen Ratsastajat ry:n järjestämiin seuratason esteratsastuskilpailuihin Ratsutila Jarminille (Lehtoseläntie
64, Muhos) sunnuntaina 29.8.2010 alkaen klo 11.00.
Luokka I

Ristikko/40cm, arv. A.1.0 (4/5+5/6)
Avoin aloitteleville (este)ratsastajille ja hevosille.

Luokka II

60cm, arv. 367.1 (A2/A2) (4/5+5/6)
Avoin ratsukoille, jotka ovat kilpailleet korkeintaan 80cm luokissa.

Luokka III

80cm, arv. 367.1 (A2/A2) (4/5+5/6)
Avoin ratsukoille, jotka ovat kilpailleet korkeintaan 100cm luokissa.

Luokka IV

90cm/100cm (valitse korkeus), arv. AM5 (4/5+5/6)
Avoin ratsukoille, jotka ovat kilpailleet korkeintaan 110cm luokissa.

Erityismääräyksiä:
1.

Ilmoittautumiset maanantaihin 23.8.2010 mennessä sähköpostitse osoitteeseen
riikka@muhoksenratsastajat.net tai puhelimitse numeroon 045-3281720 (tekstiviestejä ei huomioida). Mainitse
ilmoittautumisen yhteydessä *ratsastajan ja *ratsun nimi, *ratsastusseurasi, *luokat joihin ilmoittaudut
(luokassa IV myös haluamasi korkeus), *onko ratsusi hevonen vai poni sekä *puhelinnumerosi ja
*sähköpostiosoitteesi. Ratsutila Jarminin hevosilla kilpailevat: sopikaa hevosen vuokrasta Minnan
kanssa ja ilmoittautukaa ratsastuskoulun ilmoitustaulun listaan. Tiedustelut puhelimitse numerosta 0453281720/Riikka klo 16 jälkeen (ei tekstiviestejä).

2.

Lähtölistat ja muita tiedotteita tulee näkyviin viimeistään pe 27.8.2010 MuR:n kotisivuille.

3.

Ilmoittautumismaksu 4e(MuR)/5e(muut)/suoritus maksetaan 23.8.2010 mennessä MuR:n tilille 527400264943, viestikenttään ”este29.8”. Lähtömaksut 5e(MuR)/6e(muut)/suoritus. Lähtöön ilmoittaudutaan ja
lähtömaksu suoritetaan käteisellä kilpailukansliaan viimeistään puolta tuntia ennen suoritusta. Kilpailukanslia
aukeaa klo 10. Kansliassa tulee esittää jäsenkortti ja kuitti maksetusta ilmoittautumismaksusta, muuten
ei saa osallistumislupaa. Jälki-ilmoittautumismaksu on 13e/MuR, 16e/muut/suoritus. Mahdolliset
osallistumisen perumiset puh 045-3281720/Riikka.

4.

Mikäli ratsastaja kilpailee Ratsutila Jarminin hevosella, hevosen vuokra maksetaan lähtömaksun suorittamisen
yhteydessä kilpailukansliaan, josta Ratsutila Jarmin ne perii.

5.

Kilpailut ratsastetaan hiekka-kivituhkapohjaisella ulkokentällä 37x55m. Verryttely tapahtuu kentällä
verryttelyryhmissä tai hiekkapohjaisessa maneesissa 20x40m (ei ryhmiä), tarkennamme verryttelyn kulun
myöhemmin kilpailutiedotteessa. Ennen suorituksen alkua saa hypätä yhden ennalta määrätyn esteen kentällä.

6.

Kilpailut alkavat klo 11:00, jolloin ensimmäinen ratsukko starttaa (tai jos on verryttelyryhmät, 1. ryhmä
aloittaa verryttelyn). Ponit hyppäävät lyhennetyin sarjavälein luokkien II-IV alussa.

7.

Sijoittuneet palkitaan ruusukkein. Jaamme myös esinepalkintoja. Raati palkitsee erikseen myös jokaisen
luokan tyylikkäimmän suorituksen.

8.

Kilpailijat osallistuvat omalla vastuulla.

9.

Tuomarina toimii Satu Tervonen, ratamestarina Johanna Juusola ja kilpailujen johtajana Riikka Kokkonen.

10. Päiväkarsinoita voi tiedustella Minna Vehkalahdelta p. 045-6791018.
11. Kilpailupaikalla toimii puffetti.
12. Tulokset julkaistaan MuR:n kotisivuilla osoitteessa www.muhoksenratsastajat.net.
13. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin SRL:n sääntöjä (ks. www.ratsastus.fi  materiaalisalkku 
kilpailusäännöt). Ratsastajalla tulee olla päällään ainakin turvakypärä, ratsastushousut ja ratsastuskengät/saappaat, turvaliivi on suositeltava. Yksi hevonen voi mennä korkeintaan 2 rataa.
14. Kaikki kisaavat MuR:n jäsenet ovat velvoitettuja johonkin talkootyöhön. Kilpailijan lähtö voidaan evätä, jos
talkootöihin ei mitenkään osallistu. Lue huolella talkootehtävälista ja ota tarvittaessa yhteyttä Riikkaan (puh
yllä).
15. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

TERVETULOA!

Muhoksen Ratsastajat ry

www.muhoksenratsastajat.net

