KILPAILUKUTSU
Tervetuloa Muhoksen Ratsastajat ry:n järjestämiin seuratason kouluratsastuskilpailuihin Ratsutila Jarminille (Lehtoseläntie
64, 91500 Muhos) lauantaina 28.8.2010
alkaen klo 11.
Luokka I

Luokka II
Luokka III
Luokka IV
Luokka V

Raviohjelma Piaffe (4/5+5/6) Kilpailuharjoitus
Avoin aloitteleville ratsastajille, remonttihevosille tai ravureille. Löytyy osoitteesta
http://www.artriders.net/Kilpailutiedostot/raviohjelma_piaffe.htm
Aikuisohjelma (4/5+5/6)
Avoin ratsukoille, jotka kilpailleet vaativimmillaan HeB-tasolla.
KN-special (4/5+5/6)
Avoin kaikille.
A-merkin kouluohjelma(4/5+5/6)
Avoin kaikille.
"KüR" (4/5+5/6)
Avoin kaikille.

Erityismääräyksiä:
1. Ilmoittautumiset 21.8.10 mennessä annika@muhoksenratsastajat.net tai 044-2808829 (tekstiviestejä ei huomioida).
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä *ratsastajan ja *ratsun nimi *ratsastusseurasi/greencard (luokka I), *luokat joihin
ilmoittaudut, *jos hevosesi/ponisi on ori sekä *puhelinnumerosi ja *sähköpostiosoitteesi. Ratsutila Jarminin hevosilla
kilpailevat: sopikaa hevosen vuokrasta Minnan kanssa ja ilmoittautukaa ratsastuskoulun ilmoitustaulun listaan. Hevosen
vuokra maksetaan lähtömaksun yhteydessä kilpailukansliaan, josta Ratsutila Jarmin ne perii. Tiedustelut puhelimitse
numerosta 044-2808829 ennen klo 21 (ei txt).
2. Lähtölistat ja muita kilpailuihin liittyviä tiedotteita tulee näkyviin viimeistään pe 27.8.10 MuR:n kotisivuille.
3. Ilmoittautumismaksu MuR 4 €, muut 5 €/suoritus, tulee maksaa ilmoittautumisajan loppuun mennessä MuR:n tilille:
Muhoksen Osuuspankki 527400-264943, viestikenttään "ko 28.8./ratsastaja". Lähtömaksut MuR 5 €, muut 6 €/suoritus.
Kilpailukanslia aukeaa klo 10. Lähtöön ilmoittaudutaan ja lähtömaksu suoritetaan käteisellä kilpailukansliaan viimeistään ½
h ennen suoritusta. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee esittää jäsenkortti tai kuitti maksetusta jäsenmaksusta sekä kuitti
maksetusta ilmoittautumismaksusta, muuten ei saa osallistumislupaa.
4. Kilpailut alkavat klo 11, jolloin ensimmäinen ratsukko starttaa. Kilpailut järjestetään hiekka-kivituhkapohjaisella
ulkokentällä 37x57m. Verryttely tapahtuu hiekkapohjaisessa maneesissa 20x40m.
5. Sijoittuneet palkitaan ruusuke- ja/tai esinepalkinnoin.
6. Kilpailijat osallistuvat omalla vastuulla. Tuomareina toimivat Leena Saarela sekä Hanna Niskasaari (luokka I).
Kilpailuiden johtaja on Annika Jelkänen, 044-2808829.
7. Päiväkarsinoita voi tiedustella Minna Vehkalahdelta p. 045-6791018.
8. Kilpailupaikalla toimii puffetti.
9. Tulokset julkaistaan MuR:n kotisivuilla osoitteessa www.muhoksenratsastajat.net.
10. Kilpailevien MuR:n jäsenten tulee osallistua talkoisiin kisapäivänä ja edellispäivänä, yksityishevosten omistajienkin
ainakin kilpailuja edeltävänä päivänä tai kilpailulupa voidaan evätä. Pienikin talkoilu on tärkeää.
11. Kilpailuissa noudatetaan SRL:n sääntöjä (ks. www.ratsastus.fi -> materiaalisalkku -> kilpailusäännöt). Ratsastajalla
tulee olla päällään ainakin turvakypärä, ratsastushousut ja -kengät/-saappaat sekä kannukset. Yksi hevonen saa mennä
enintään kaksi rataa.
12. Kilpailuissa tulee olla vähintään 15 osallistujaa, jotta ne järjestetään. Luokkaa kohden osallistujia tulee olla vähintään
kolme. Osallistujilta edellytetään jonkin seuran jäsenyyttä paitsi luokassa I, jossa käy myös Greencard.
13. Luokka V on leikkimielinen KüR, johon ratsukko suunnittelee itse ohjelman musiikin tahtiin. Ratsastaja tuo itse levyn
kuuluttajalle. Max. pituus on 5 min/suoritus. Pukeutuminen muuhun kuin tavalliseen kilpailuasuun on suotavaa.
Leikkimielinen arvostelu.
14. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.
Tervetuloa! Muhoksen ratsastajat ry, www.muhoksenratsastajat.net

