
KILPAILUKUTSU 

Tervetuloa Etelä-Vantaan Ratsastuskoulun ja Ratsastusseuran järjestämiin  

kouluratsastuksen 1-tason kilpailuihin sunnuntaina 08.10.2017 klo 10 alkaen. 
OHJELMA: 

LUOKKA 1. EVR Raviohjelma 2016, avoin kaikille. 
LUOKKA 2. Helppo C, Harrasteluokan kouluohjelma 2016, avoin kaikille. 
LUOKKA 3. Helppo B, K.N. Special 2009, avoin kaikille. 
LUOKKA 4. Helppo A, A-merkin kouluohjelma, avoin kaikille. 

 
Erityismääräykset: 

1. Ilmoittautumiset Kipaan tai ilmoittautumislomakkeella seuraavasti 

• EVRK:n oppilaat ratsastuskoulun hevosilla sunnuntaihin 01.10.2017 mennessä kotisivujen il-
moittautumislomakkeella (http://www.etelavantaanratsastuskoulu.com/tapahtumat). 

• Muut ilmoittautumiset (myös EVR ry:n jäsenet yksityishevosilla) tiistaihin 03.10.2017 mennessä 
Kipaan. 

Ilmoittautumisen vastaanotosta lähetetään vahvistusviesti sähköpostitse. 
2. Kilpailumaksu: EVR ry:n jäsen EVRK:n hevosella 25€/luokka (sis. ilmoittautumismaksu 5€, lähtömaksu 

10€ ja hevosmaksu 10€), muiden seurojen jäsenet ja EVR ry:n jäsenet omalla hevosella 15€/luokka (sis. 
ilmoittautumismaksu 5€ ja lähtömaksu 10€). Maksut tulee suorittaa käteisellä kilpailukansliaan viimeis-
tään tuntia ennen arvioitua starttiaikaa. Kanslia aukeaa klo 9.00. Kilpailuihin vaaditaan vähintään E-
lupa.  

3. Lähtölistat julkaistaan viimeistään lauantaina 07.10.2017 tallin kotisivuilla (http://www.etelavantaanrat-
sastuskoulu.com/tapahtumat) ja Facebook-ryhmässä. 

4. Kilpailupaikkana toimii Etelä-Vantaan ratsastuskoulun iso ulkokenttä. Verryttelyt juoksevasti manee-
sissa. Kilpailupaikan osoite on Tallimäentie 23, 01720 Vantaa. Kilpailupaikalle saavutaan Vehkalantien 
kautta (Petikon ABC:n risteys). Kilpailunjärjestäjä pidättää oikeuden siirtää kilpailut huonon sään sattu-
essa ratsastuskoulun maneesiin (18,5 x 40m). 

5. Palkintoina ruusukkeet ja esinepalkinnot. Palkintojenjakoon voi saapua jalkaisin kisa-asussa. Esinepalkin-
not noudetaan kansliasta ruusukkeiden jaon jälkeen. 

6. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin SRL:n kilpailusääntöjä. 

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

8. Kilpailun tuomareina toimivat Tarja Karppinen ja Saara Rantapuu-Kivelä. Tuomariston puheenjohtajana 
toimii Tarja Karppinen ja kilpailun johtajana Milja Teräväinen 0408273307. 

9. Luokassa 1 mahdollisuus käyttää raippaa kannuksien sijasta. 
10. Kilpailupaikalla on pienimuotoinen buffetti. 

11. Peruutukset sähköpostilla kilpailut@etelavantaanratsastuskoulu.com, kilpailupäivänä puhelimitse nu-
meroon 0408273307. Mikäli osallistuminen peruutetaan ilman lääkärintodistusta ilmoittautumisajan 
umpeuduttua, peritään siitä huolimatta 5 euron ilmoittautumismaksu ja EVRK:n oppilailta lisäksi 10 eu-
ron hevosmaksu. 

12. Mahdollisista muutoksista ilmoitamme viimeistään lauantaina 07.10.2017 tallin kotisivuilla ja Facebook-
ryhmässä. 

13. Tiedustelut kilpailuista sähköpostilla kilpailut@etelavantaanratsastuskoulu.com.  
14. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. 

Tervetuloa kilpailemaan  
rennossa hengessä  

Etelä-Vantaan Ratsastuskoululle! 
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