
 
 

 KILPAILUKUTSU 
 
 Tervetuloa Tuomarinkylän Ratsastajat Ry:n järjestämiin Etelä-Suomen Alueen 
 Ratsastuskouluoppilaiden koulu-Championaatti 1-tason kilpailuihin 
 
 Lauantai 14.5.2016 klo 9.00 
 
 Luokka I 
 Helppo B/K.N. Special poniratsastajien mestaruus 2016 
 
 Luokka II 
 Helppo B/K.N. Special junioriratsastajien mestaruus 2016 
 
 Luokka III 
 A-Merkin koulukoe. Senioriratsastajien mestaruus 2016 
 
 Luokka IV 
 A-Merkin koulukoe. Aikuisratsastajien mestaruus 2016 
 
 ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ 
  

1. Kilpailu järjestetään Tuomarinkylän isolla kentällä (60x80), joka sisältää 
verryttelyalueen. 

2. Kilpailujen johtajina toimivat Lotta Aalto (050 4483330) ja Kirsi Degerth-
Moldováni (040 66691). Puheenjohtajatuomarina toimii Marina Nordström ja 
Stewardina Sari Ukkonen. 

3. Ilmoittautumiset 23.4.2016 mennessä noudattaen seuraavia ohjeita: 
ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla osoitteeseen: 
kirsi.degerth@kolumbus.fi. Koulun yhteyshenkilö ilmoittaa kaikki samalta 
koululta tulevat ratsukot. Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava yhteyshenkilön 
nimi ja puh.numero, ratsastuskoulu, jota ratsastajat edustavat sekä seura, johon 
ratsastajat kuuluvat ja ratsastajan syntymävuosi. 

4. Ilmoittautumismaksu on 15 € ja lähtömaksu on 15 €. Luokissa jaetaan 
sijoittuneille ruusukkeiden lisäksi esinepalkinnot.  

5. Peruutukset viimeistään lauantaina 30.4.2016 osoitteeseen 
kirsi.degerth@kolumbus.fi. Peruuttamattomat ilmoittautumiset tai 30.4. jälkeen 
tehdyt peruutukset laskutetaan SRL:n kilpailusääntöjen mukaisesti. 

6. Ilmoittautumis- ja lähtömaksut maksetaan kilpailukansliaan tuntia ennen luokan 
alkua. Kanslia on auki puolitoista tuntia ennen kilpailujen alkua. 

7. Kilpailupaikalla ei ole majoitusmahdollisuutta hevosille. 
8. Kilpailupaikalla toimii hyvin varusteltu buffetti 
9. Järjestäjällä on oikeus rajoittaa osallistujien määrää, jos luokat alkavat kasvaa 

liian suuriksi. Järjestäjä ottaa ilmoittaneisiin kouluihin yhteyttä ilmoittautumisajan 
päätyttyä, jos rajoittaminen tarpeen. 

10. Lisätietoja Lotta Aalto (050 4483330) tai Kirsi Degerth-Moldováni (040 5266691) 
  

mailto:kirsi.degerth@kolumbus.fi


SÄÄNNÖT: 
  

1. Kilpailu on avoin kaikille Etelä-Suomen alueella toimivien SRL:n 
hyväksymien ratsastuskoulujen oppilaille ratsastuskoulujen opetushevosilla 

2. Kilpailijan tulee kuulua SRL:n jäsenseuraan, mutta tässä kilpailussa hän 
edustaa ratsastuskouluaan. 

3. Kilpailijalta eikä hevoselta vaadita kilpailulupaa 
4. Kilpailu on avoin ratsastajille, jotka ratsastavat säännöllisesti ratsastuskoulun 

opetushevosilla ja poneilla, eivätkä ole osallistuneet 3-tason kilpailuihin 
viimeisen kahden vuoden aikana, eivätkä kilpaile 
omistamallaan/vuokraamallaan hevosella/ponilla 2-tason kilpailuissa 
He:A/100m/vaikeammissa luokissa 

5. Ammatissa toimiva, ammattiin opiskeleva (ohjaaja, opettaja tai ratsuttaja) ei 
saa osallistua kilpailuun 

6. Ikärajat: poniratsastajat: 16 vuoteen asti, juniori: 10-18 vuotta, seniori 18-35v, 
aikuisratsastaja 35- 

7. Ratsastaja voi edustaa kilpailussa vain yhtä ratsastuskoulua. 
8. Ratsastaja voi osallistua kaikkiin luokkiin vain yhdellä hevosella/ponilla 

(luokittain voi olla eri hevonen/poni) ja kilpailla vain yhdestä mestaruudesta 
samassa lajissa. 

9. Ratsastajan kilpailuasun ja hevosen/ponin varustuksen tulee olla SRL:n 
sääntöjen mukainen (Huom! Kuolaimet!) 
He:A:  A-Merkin koulukokeessa saa valinnaisesti ratsastaa joko nivel -tai 
kankisuitsilla. 

10. Turvakypärän käyttö on pakollista kaikissa tilanteissa ratsailla ollessa. 
 
HEVOSET/PONIT 
 

1. Kilpailu on avoin ratsastuskoulun käytössä oleville hevosille/poneille. 
Kilpailuun saavat osallistua hevoset/ponit, jotka eivät ole osallistuneet 3-
tason tai sitä vaatimanpaan kilpailuun vuonna 2016, eivätkä ole sijoittuneet 
vuonna 2015 3-tason tai sitä vaativammassa kilpailussa. 

2. Poneilta ei vaadita mittaustodistusta, mutta poni voidaan mitata 
kilpailupaikalla tuomariston toimesta. 

3. Hevonen/poni voi osallistua kahteen luokkaan päivässä. Hevonen/poni voi 
osallistua kahdella ratsastajalla samaan luokkaan. 

 
JOUKKUEKILPAILU 
 

1. Ratsastuskoulu nimeää joukkueeseen kolme tai neljä ratsukkoa, joista 
kolmen parhaan tulokset lasketaan. 

2. Joukkueet ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
3. Joukkue voi koostua joko samassa tai eri mestaruusluokissa kilpailevista 

ratsukoista 
4. Sama hevonen voi olla kaksi kertaa joukkueessa eri ratsastajalla 
5. Joukkueen tulos on kolmen parhaan luokan sijalukujen summa. 
6. Joukkuekilpailun palkinto on esinepalkinto. 

 
 
 TERVETULOA KILPAILEMAAN TUOMARINKYLÄÄN! 
 
 Tuomarinkylän Ratsastajat r.y. 


