HARJOITUSKILPAILUKUTSU
Esteratsastuskilpailut la 8.9.2018 alkaen klo 16:00, kilpailut ratsastetaan Eestihevosnäyttelyn yhteydessä.
Luokka I 50-60cm ARV. A.367.1 Avoin kaikille, Sehy palkitsee luokan parhaan Eestihevosen
Seuramestaruuspisteet jaetaan sijoittuneille: 10-8-6-5-4-3-2-1
Luokka II valinnaisella estekorkeudella 70 tai 80 cm A.367.1 Avoin kaikille, Sehy palkitsee luokan parhaan Eestihevosen
Seuramestaruuspisteet jaetaan sijoittuneille: 12-10-8-6-5-4-3-2-1
Lisätietoja kilpailusäännöistä/arvostelusta: http://www.ratsastus.fi/kilpailusaannot
Erityismääräykset
− Ilmoittautuminen alkaa 20.8. ja päättyy 5.9 Ilmoittautumiset sähköpostitse info@tolkinkylanratsastuskoulu.fi.
-Ilmoita nimesi, puhelinnumerosi, kilpailuluokka, edustamasi seura, seniori/juniori, hevosen nimi, onko kysymyksessä poni/hevonen, sekä rotu
luokassa 1. Ratsastuskoulun hevosilla osallistuvat ilmoittautuvat myös kisoihin liittyviin tehtäviin. Tehtävät ilmoitetaan lähtölistassa.
− Lähtömaksu +hevosen / ponin vuokra 30e(Toran jäsenet) tai 35e(Green Card/muu seura) maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä tallin tilille
Fi45 5780 5520 0471 88, viesti kisat 8.9/nimi/hevonen/luokka. Omalla hevosella kilpailevan lähtömaksu on 15e.
− Lähtölistat ja alustava kilpailuaikataulu julkaistaan perjantaina 7.9. Tolkinkylän ratsastuskoulun nettisivuilla.
−Lähdön varmistaminen on tehtävä kilpailupäivänä klo 15.30 mennessä kilpailukansliaan (kanslia tallissa). Ratsastusseuran jäsenkortti tai
Green Card esitettävä lähdön varmistamisen yhteydessä.
- Radan rakentaminen alkaa kilpailupäivänä heti näyttelyiden jälkeen.
− Sijoittuneille jaetaan ruusukkeet. Sijoittuneille Tolkinkylän ratsastajien jäsenille jaetaan kilpailutuloksista henkilökohtaisia
seuramestaruuspisteitä.
− Asuna siisti ratsastusasu; takki, liivi tai villapaita, huom.huppari ei ole siisti ja sopiva. Turvakypärä, turvaliivi ja hanskat on pakolliset. Pitkät
hiukset sidotaan kiinni ponnarille tai letille. Valkoisia housuja tms. kisa-asua ei tarvita.
− Kilpailuissa noudatetaan SRL:n sääntöjä soveltuvin osin.
− Tuomari: Outi Sorsa
− Kilpailunjohtaja: Mailis Forssten
- Kilpailu pidetään hiekkapohjaisella ulkokentällä, verryttely maneesissa. Säävaraus!
− Kilpailun järjestäjä/paikka Tolkinkylän ratsastuskoulu Oy, Tolkinkyläntie 14, 01690 Vantaa
- Buffet vastuu: Tolkinkylän Ratsastajat Ry
- Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin
-Tietosuoja: Ilmoittautumalla kilpailuun annat Tolkinkylän Ratsastuskoululle oikeuden julkaista nimesi lähtö- ja tuloslistoissa tallin nettisivuilla
ja ilmoitustaululla. Tulokset arkistoidaan. Kilpailupäivänä otettuja kuvia voidaan julkaista ja käyttää tallin nettisivuilla, sosialisessa mediassa,
markkinointitarkoituksessa, sekä Tolkinkylän Ratsastajat Ry:n ylläpitämillä kuvasivuilla. Jos haluat erikseen kieltää tämän, ilmoitathan siitä
meille.
TREENITUNNIT ratsastuskouluoppilaille:
Kilpailujen harjoittelutreenit järjestetään 29.8 klo 20-21, 1.9 klo 14-15 ja 5.9 klo 20-21 paikkoja rajoitetusti! Ilmoittaudu treeniin HOPOTIN
KAUTTA. Treeni on tarkoitettu ratsastuskoulun hevosella osallistuville.
Treenin hinta on 45e
TERVETULOA!

Tolkinkylän Ratsastuskoulu Oy
Tolkinkylän Ratsastajat Ry

KISOISSA
BUFFET!!!!!

