
KILPAILUKUTSU 

Tervetuloa Etelä-Vantaan Ratsastuskoulun ja Ratsastusseuran järjestämiin  

esteratsastuksen 1-tason kilpailuihin sunnuntaina 11.03.2018 klo 11 alkaen.  
 
OHJELMA: 
LUOKKA 1. Ristikko, A.0., avoin kaikille, avoin myös keppihevosille, kilpailuharjoitus: ei vaadita E-lupaa 
PRIX DE HANKKIJA 
LUOKKA 2. 40 cm, 367.1 (A2/TAITO), avoin kaikille 
LUOKKA 3. 60 cm, 367.1 (A2/TAITO), avoin kaikille 
LUOKKA 4. 80 cm, 367.1 (A2/TAITO), avoin kaikille, PRIX DE Horze 
 
Erityismääräykset: 

1. Ilmoittautumiset Kipaan tai ilmoittautumislomakkeella seuraavasti 

• Kaikki luokkaan 1 osallistuvat ja luokkiin 1-4 osallistuvat EVRK:n oppilaat ratsastuskoulun hevosilla 
sunnuntaihin 04.03.2018 mennessä kotisivujen ilmoittautumislomakkeella (http://www.etelavan-
taanratsastuskoulu.com/tapahtumat). 

• Muut ilmoittautumiset (myös EVR ry:n jäsenet yksityishevosilla) tiistaihin 06.03.2018 mennessä Ki-
paan. 

Ilmoittautumisen vastaanotosta lähetetään vahvistusviesti sähköpostitse.  
2. Kilpailumaksu:  

Luokka 1: Keppihevosella osallistuvat 5€ 
Luokat 1-4: EVR ry:n jäsen EVRK:n hevosella 25€/luokka (sis. ilmoittautumismaksu 10€, lähtömaksu 10€ ja 
hevosmaksu 5€), muiden seurojen jäsenet ja EVR ry:n jäsenet omalla hevosella 20€/luokka (sis. ilmoittautu-
mismaksu 10€ ja lähtömaksu 10€). Maksut tulee suorittaa käteisellä kilpailukansliaan viimeistään tuntia en-
nen arvioitua starttiaikaa. Kanslia aukeaa klo 9.30. Luokkiin 2-4 vaaditaan vähintään E-lupa.  

3. Lähtölistat julkaistaan viimeistään lauantaina 10.03.2018 tallin kotisivuilla (http://www.etelavantaanratsas-
tuskoulu.com/tapahtumat), Facebook-ryhmässä ja KIPAssa.  

4. Kilpailupaikkana toimii Etelä-Vantaan ratsastuskoulun maneesi (18,5 x 40m). Kilpailupaikan osoite on Tallimä-
entie 23, 01720 Vantaa.  

5. Palkintoina ruusukkeet ja esinepalkinnot sijoittuneille.  

6. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin SRL:n kilpailusääntöjä. 

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

8. Kilpailun tuomarina ja tuomariston puheenjohtajana toimii Reeta Jäppinen, taitotuomarina Maria Siekkinen 
ja ratamestarina Eeva Piha. Kilpailun johtajana toimii Johanna Oliveira p. 0408139907 (käytössä kilpailuvii-
kolla).  

9. Kilpailupaikalla on pienimuotoinen buffetti. 

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

11. Kilpailuiden pakkasraja on –15 c. Maneesi ei ole lämmitetty. 

12. Mahdollisista muutoksista ilmoitamme viimeistään lauantaina 10.03.2018 tallin kotisivuilla, Facebook-ryh-
mässä ja KIPAssa. 

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

 

 

Tervetuloa kilpailemaan  
rennossa hengessä  

Etelä-Vantaan Ratsastuskoululle! 
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