
KILPAILUKUTSU 

Tervetuloa Etelä-Vantaan Ratsastuskoulun ja Ratsastusseuran järjestämiin  

Working equitation käsittelykokeen kilpailuharjoituksiin sunnuntaina 27.08.2017 klo 

10 alkaen. 

OHJELMA:  
LUOKKA 1 KÄSITTELYKOE 6 ESTETTÄ, ARV. CLEAR-ROUND. AVOIN RATSUKOILLE, JOILLA EI OLE AIEMPAA KOKEMUSTA 

WORKING EQUITATION -KÄSITTELYKOKEESTA.  
LUOKKA 2 KÄSITTELYKOE 8 ESTETTÄ, ARV. TAITOARVOSTELU. AVOIN KAIKILLE. 

Erityismääräykset: 
1. Ilmoittautumiset kotisivujen lomakkeella (http://www.etelavantaanratsastuskoulu.com/tapahtumat) tai 

osoitteeseen kilpailut@etelavantaanratsastuskoulu.com: 
- EVR ry:n jäsenet EVRK:n opetushevosilla sunnuntaihin 20.8.2017 mennessä 
- muiden seurojen jäsenet sekä EVR:n jäsenet omalla hevosella keskiviikkoon 23.8.2017 mennessä. 
Ilmoittautumisen vastaanotosta lähetetään vahvistusviesti sekä infopaketti kilpailusta ja kilpailuradasta 
sähköpostitse. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. 

2. Kilpailumaksu: EVR ry:n jäsen EVRK:n hevosella 25€/startti (sis. ilmoittautumismaksu 5€, lähtömaksu 
10€ ja hevosmaksu 10€) EVR ry:n jäsen omalla hevosella sekä muun seuran jäsen omalla hevosella 
15€/luokka (sis. ilmoittautumismaksu 5€ ja lähtömaksu 10€). Maksut tulee suorittaa käteisellä kilpailu-
kansliaan viimeistään 30 minuuttia ennen arvioitua starttiaikaa. Kanslia aukeaa klo 9:30.  

3. Lähtölistat julkaistaan viimeistään lauantaina 26.8.2017 ratsastuskoulun kotisivuilla 
(http://www.etelavantaanratsastuskoulu.com/tapahtumat) ja Facebook-ryhmässä. 

4. Kilpailupaikkana toimii Etelä-Vantaan ratsastuskoulun iso ulkokenttä (45 x 60m). Verryttely juoksevasti 
maneesissa. Kilpailupaikan osoite on Tallimäentie 23, 01720 Vantaa. Kilpailupaikalle saavutaan Vehka-
lantien kautta (Petikon ABC:n risteys). 

5. Kilpailut järjestetään säävarauksella. Järjestäjä pidättää oikeuden perua kilpailut kentän huonon kunnon 
vuoksi tai siirtää ne maneesiin (18,5 x 40m). Mahdollisesta peruutuksesta tai muista muutoksista ilmoi-
tetaan viimeistään lauantaina 26.8.2017 klo 15 mennessä.  

6. Rata avoin jalantutustumista varten klo 9.15 alkaen. Radalla on 10 estettä, joista ratsastajat suorittavat 

vapaavalintaiset 6 estettä (LK1) tai 8 estettä (LK2).  

7. Kilpailuun osallistuvilla hevosilla enintään kaksi starttia.  

8. Palkintoina LK1 ruusukkeet hyväksytyn suorituksen ratsastaneille. Palkintojenjakoa ei järjestetä, ruusuk-

keet jaetaan portilla suorituksen jälkeen. LK2 palkintoina ruusukkeet ja esinepalkinnot sijoittuneille. Pal-

kintojenjakoon voi saapua jalkaisin. Esinepalkinnot noudetaan kansliasta ruusukkeiden jaon jälkeen. 

9. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin SRL:n kilpailusääntöjä. 

10. Kilpailupaikalla on rajoitetusti paikoitustilaa. Pyydämme ilmoittamaan etukäteen, jos saavutte isolla he-

voskuljetusautolla.  

11. Kilpailun tuomarina ja ratamestarina toimii este- ja taitotuomari Reeta Jäppinen ja kilpailunjohtajana 

toimii Eeva Piha 0408139907. 

12. Kilpailupaikalla on pienimuotoinen buffetti. Paikalla ensiapuvalmius.  

13. Peruutukset sähköpostilla kilpailut@etelavantaanratsastuskoulu.com, kilpailupäivänä puhelimitse tai 
tekstiviestillä numeroon 0408139907. Mikäli osallistuminen peruutetaan ilman lääkärintodistusta ilmoit-
tautumisajan umpeuduttua, peritään siitä huolimatta 5 euron ilmoittautumismaksu ja EVRK:n oppilailta 
lisäksi 10 euron hevosmaksu. 

14. Tiedustelut kilpailuista sähköpostilla kilpailut@etelavantaanratsastuskoulu.com sekä kilpailuviikolla pu-

helinnumerosta 0408139907. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. 

Tervetuloa kilpailemaan  
rennossa hengessä  

Etelä-Vantaan Ratsastuskoululle! 
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