KILPAILUKUTSU
Kajaanin Ratsastusseuran ja
Kajaanin Hevosharrastekeskuksen järjestämät
ESTERATSASTUKSEN 1-TASON KILPAILUT
sunnuntaina 19.11.2017 klo 11.00 alkaen
Luokka 1

70 cm, arv. 367.1(A2/A2), avoin kaikille
(5+7e, KHK:n hevosen vuokra 10e)
Samalla KRS:n opetushevosten, lapsiratsastajien ja suomenhevosten
seuramestaruus 2017

Luokka 2

85 cm, arv.367.1(A2/A2), avoin kaikille
(5+7e, KHK:n hevosen vuokra 10e)
Samalla KRS:n junioreiden seuramestaruus 2017

Luokka 3

100+cm, arv.367.1(A2/A2), avoin kaikille
(5+7e, KHK:n hevosen vuokra 10e)

Luokka 4

Harjoitusluokka, Keppihevosluokka korkeudella 30cm/50cm/80cm kilpailijan oman valinnan
mukaan, arv. A.1.0, avoin kaikille (KRS:n edustajat 2,5e, muut 5e)

Luokka 5

Harjoitusluokka, Ristikko-50cm, arv. A.1.0, avoin kilpailu-uraa aloitteleville ratsukoille
(5+5e, KHK:n hevosen vuokra 10e)

Erityismääräykset
1. Ilmoittautumiset luokkiin 1-3 Kipaan viimeistään maanantaina 13.11.2017. Ilmoittautuminen vaatii kilpailuluvan (E-, Dtai A-lupa) ja lisäksi hevosen pitää löytyä Kipan rekisteristä. Varmista osallistuminen ratsastuskoulun hevosella Soilelta
ratsastuskeskus@kajaani.net. Ilmoittautumisen yhteydessä Kipaan tulee ilmoittaa osallistumiseen oikeuttavat
tulokset (kvaalit) kun kilpailukorkeus on 85 cm tai korkeampi. Jälki-ilmoittautuneita voidaan ottaa, jälkiilmoittautumismaksu on kaksinkertainen eli 10e. Jälki-ilmoittautuneella täytyy kuitenkin olla voimassa oleva kilpailulupa ja
hevosen on oltava Kipan rekisterissä.
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä Kipaan, mikäli osallistut seuramestaruuskilpailuun. Jos ratsastat useammalla
hevosella, ilmoita millä hevosella osallistut mestaruuteen. Lapsiratsastajien ja junioriratsastajien mestaruuteen voi osallistua
sama ratsastaja eri hevosella.
Luokat 4-5 ovat harjoitusluokkia, jossa kilpailulupaa ei vaadita, mutta jonkin ratsastusseuran jäsenmaksu pitää olla
maksettuna. Luokkiin 4-5 ilmoittaudutaan 13.11. mennessä sähköpostilla tiedotus@kajaaninratsastusseura.fi tai tallin
seinällä olevaan listaan. Muista mainita myös edustamasi seura (mikäli ei KRS).
2. Palkintoina luokkien 1-3 voittajille esinepalkinnot ja sijoittuneille ruusukkeet. Luokassa 5 palkintoina ruusukkeet.
3. Ilmoittautumismaksu on luokissa 1-3 ja 5 kaikille sama eli 5 euroa ja lisäksi erillinen luokkakohtainen lähtömaksu.
Kilpailija on velvollinen maksamaan ilmoittautumismaksun, jos peruutus tapahtuu ilmoittautumisajan jälkeen (poislukien
sairastapaukset). Kaikki maksut maksetaan kansliaan vähintään 30 min ennen luokan alkua. Jälki-ilmoittautumismaksu on
kaksinkertainen eli 10e. HUOM! KHK:n hevosten vuokra lisäksi 10 e/lähtö.
4. Luokassa 3 estekorkeus valinnan mukaan 100 cm tai siitä ylöspäin 10 cm välein (100/110/120cm) jne., korkeus on
mainittava ilmoittautumisen yhteydessä. HUOM! Luokkaan 3 voi sama ratsukko osallistua kaksi kertaa vähintään 10 cm
toisistaan eroavilla korkeuksilla. HUOM! Mikäli luokan 3 ilmoittautumisessa ei ole mainittu ratsukon haluamaa
estekorkeutta, oletuksena ratsukolle merkitään alin korkeus eli 100cm.
Myös luokan 4 (keppihevosluokka) ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava haluttu hyppykorkeus. Mikäli
korkeutta ei mainittu, oletuksena ratsukolle merkitään alin korkeus eli 30cm.
5. Kilpailut ratsastetaan isossa maneesissa ja verryttely pienessä maneesissa. Pieni maneesi on verryttelykäytössä noin 10.30
alkaen eli 30 min ennen ensimmäistä luokkaa.
6. KRS:n edustajille kuuluu osallistumisen lisäksi myös jokin talkootehtävä, josta toiveita voi esittää ilmoittautumisen
yhteydessä (luokissa 1-3 ensisijaisesti Kipaan). Kaikki KRS:n ratsastajat saavat jonkin tehtävän.
7. Noudatamme kilpailuissa SRL:n kilpailusääntöjä ja edellytämme mm. kilpailuun osallistuvilta ratsastajilta seurajäsenyyttä
(todistettava pyydettäessä) ja hevosilta numerolapun käyttöä sekä suitsitusta kaikkialla kisa-alueella.
8. Tuomariston puheenjohtajana on Laura Koskelo ja ratamestarina Elina Salmela
9. Kanslia aukeaa klo 10.00 ja suljetaan ½ tuntia kilpailujen päättymisen jälkeen.

10. Tiedustelut: Soile Lappalainen puh. 040 527 0797 tai Elina Salmela 0500 267 549
11. Kilpailijoita pyydetään huomioimaan sekä hevosten että yleisön kulkureitit ja kunnioittamaan niitä. Lisäksi alueella
tupakointi on sallittu vain merkityllä tupakointipaikalla.
12. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. TERVETULOA!

