
KILPAILUKUTSU

Tervetuloa Helsinkiin Tuomarinkylään seurakilpailuun
kouluratsastuksessa

lauantaina 10.5.2014 klo 15.00

Luokka I, Helppo B:3 2009, avoin HeWin ja TKR:n jäsenille, 30:lle ratsukolle 
ilmoittautumisjärjestyksessä

Luokka II, Helppo A:2 2009, avoin HeWin ja TKR:n jäsenille, 20:lle ratsukolle 
ilmoittautumisjärjestyksessä

Luokka III, RATAHARJOITUS vapaavalintainen pitkän radan VaB – PSG – 
ohjelma, avoin HeWin ja TKR:n jäsenille, 10:lle ratsukolle 
ilmoittautumisjärjestyksessä

Erityismääräyksiä:
1. Luokat ovat avoimia HeWin ja TKR:n jäsenille. Luokkaan I otetaan 30 ensin ilmoittautunutta 

ratsukkoa. Luokkaan II otetaan 20 ensin ilmoittautunutta ratsukkoa. Luokkaan III otetaan 10 
ensin ilmoittautunutta ratsukkoa. LUOKKIIN EI OTETA ENEMPÄÄ RATSUKOITA. Jos luokat 
tulevat täyteen, voit ilmoittautua jonoon. Jonosta paikan saa ilmoittautumisjärjestyksessä, 
mikäli peruutuksia tulee. 

2. Ilmoittautumiset maanantaihin 5.5.2014 klo 24.00 mennessä sähköpostitse tai tekstiviestillä:
j  ohanna.hoglund@mbnet.fi   , puh. 040 824 8844. Ilmoittautumisessa tulee mainita ratsastaja, 
hevonen, seura (TKR tai HeWi) ja luokka. HUOM! Jos et saa vahvistusta ilmoittautumisesi 
vastaanottamisesta 24 tunnin kuluessa (tai viimeisenä ilmoittautumispäivänä klo 24 
mennessä), ei viestisi ole tullut perille. Ota silloin uudelleen yhteyttä. Jälki-ilmoittautumisia ei 
oteta vastaan. 

3. Kilpailumaksu on 20 € / luokka (15 € niille, jotka osallistuvat vähintään yhteen työtehtävään 
kilpailujen aikana). Maksetaan käteisellä kansliaan. Varaa tasaraha! TKR:n juniorit ilman 
kilpailumaksua. 

4. Lähtölistat nähtävissä kilpailuviikon torstaina viimeistään klo 21.00 järjestäjän internet-sivuilla 
www.tuomarinkylanratsastajat.fi. 

5. Peruutukset tekstiviestillä numeroon 040 824 8844 kilpailuviikon tiistaihin klo 18.00 mennessä. 
Peruuttamattomat ilmoittautumiset veloitetaan. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

6. Ratsukko saa osallistua vain yhteen luokkaan kilpailupäivänä. 
7. Luokat ovat avoimia HeWin ja TKR:n jäsenille.
8. Jäsenkortti on esitettävä kansliassa. Ilman jäsenkorttia ratsukolla ei ole oikeutta osallistua 

kilpailuun. 
9. Kilpailupaikkana ovat Tuomarinkylän hiekkapohjaiset ulkokentät.
10. Luokissa sijoittuneille jaetaan ruusukkeet ja esinepalkinnot. 
11. Jokaisen kilpailuihin osallistuvan ratsastajan, jonka hevonen asuu Tuomarinkylässä, tulee 

osallistua vähintään yhteen työtehtävään kilpailujen aikana sekä radan purkuun. Radan 
rakennus alkaa klo 14. 

12. Palkintojenjako heti tulosten selvittyä.
13. Kilpailijat osallistuvat omalla vastuullaan. 
14. Tiedustelut: Johanna Höglund 040 824 8844 tai Hanne Kanerva 040 838 0159.
15. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

TERVETULOA :)

TUOMARINKYLÄN RATSASTAJAT

http://www.tuomarinkylanratsastajat.fi/
mailto:leena.oksanen@welho.com

