KILPAILUKUTSU
Kajaanin Ratsastusseuran ja
Kajaanin Hevosharrastekeskuksen järjestämät
ESTERATSASTUKSEN HARJOITUSKILPAILUT
sunnuntaina 17.2.2019 klo 12.00 alkaen
Luokka 1

50+ cm, arv. A.0.0, avoin kaikille
(12 e, KHK:n hevosen vuokra 10 e)

Luokka 2

Keppihevosluokka, 30+ cm, arv. A.0.0, avoin kaikille
(KRS:n edustajat 2,5 e, muut 5 e)

Erityismääräykset
1. Ilmoittautumiset sähköpostilla tiedotus@kajaaninratsastusseura.fi viimeistään maanantaina 11.2.2019. Ilmoita
ilmoittautumisen yhteydessä haluamasi hyppykorkeudet (huom. korkeudet 10cm välein). Muista mainita myös edustamasi
seura (mikäli ei KRS). Varmista osallistuminen ratsastuskoulun hevosella Soilelta ratsastuskeskus@kajaani.net.
2. Molemmissa luokissa estekorkeus valinnan mukaan 10 cm välein, korkeus on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.
Molempiin luokkiin voi sama ratsukko osallistua kaksi kertaa vähintään 10 cm toisistaan eroavilla korkeuksilla.
Myös luokan 4 (keppihevosluokka) ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava haluttu hyppykorkeus. Mikäli korkeutta ei
mainittu, oletuksena ratsukolle merkitään alin korkeus eli 30 cm. Keppihevosluokassa avustaja radalla on sallittu.
Lainakeppihevosia saa tallilta.
3. Kilpailumaksu on luokassa 1 12 e, Kajaanin Ratsastusseuraa edustaville ratsastajille 2 e alennus. Kaikki maksut
maksetaan kansliaan vähintään 30 min ennen luokan alkua. Jälki-ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen eli 24 e/luokka,
KRS:aa edustaville ratsastajille 20 e/luokka. HUOM! KHK:n hevosten vuokra lisäksi 10 e/lähtö.
Luokan 2 lähtömaksu KRS:n edustajille 2,5 e, muille 5 e.
4. Palkintoina ruusukkeet. Palkinto jaetaan suorituksen jälkeen, ei erillistä palkintojenjakoa.
5. Kilpailut ratsastetaan isossa maneesissa ja verryttely pienessä maneesissa. Pieni maneesi on verryttelykäytössä noin 11.30
alkaen eli 30 min ennen ensimmäistä luokkaa.
6. KRS:n edustajille kuuluu osallistumisen lisäksi myös jokin talkootehtävä, josta toiveita voi esittää ilmoittautumisen
Yhteydessä. Talkoolaiseksi voi ilmoittautua myös nettilomakkeella: https://goo.gl/forms/p2XeE1aHUrALUqdp1
7. Tuomarina Hannele Kihlström ja Elina Salmela, ratamestarina Sara Arola.
8. Kanslia aukeaa klo 11.00 ja suljetaan ½ tuntia kilpailujen päättymisen jälkeen.
9. Tiedustelut: Soile Lappalainen puh. 040 527 0797 tai Elina Salmela 0500 267 549
10. Kilpailijoita pyydetään huomioimaan sekä hevosten että yleisön kulkureitit ja kunnioittamaan niitä. Lisäksi alueella
tupakointi on sallittu vain merkityllä tupakointipaikalla.
11. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.
TERVETULOA!

