
KILPAILUKUTSU  
 

Tervetuloa Etelä-Vantaan Ratsastajien seuranmestaruuskilpailuihin  
sunnuntaina 25.11.2018 klo 11 alkaen.  

  
OHJELMA:   
LUOKKA 1. Helppo B, B-merkin kouluohjelma. Avoin EVR:n jäsenille, jotka ovat edustaneet vuonna 
2018 EVR-seuraa. Avoin em. Ratsukoille, joilla ei ole hyväksyttyä tulosta heA-tasolta, ellei ratsukolla 
ole erityisiä perusteita olla starttaamatta heA-luokassa. EVR B-tason mestaruusluokka.  
LUOKKA 2. Helppo A, A-merkin kouluohjelma. Avoin EVR:n jäsenille, jotka ovat edustaneet vuonna 
2018 EVR-seuraa. EVR A-tason mestaruusluokka.  
   

  
Erityismääräykset:  

1. Ilmoittautumiset Kipaan tai nettisivujen lomakkeella seuraavasti:  
a. EVRK:n oppilaat ratsastuskoulun hevosilla ilmoittautuvat kotisivujen ilmoittautumislomakkeella 
(http://www.etelavantaanratsastuskoulu.com/tapahtumat) sunnuntaihin 18.11.2018  mennessä.   
b. EVR:n jäsenet yksityishevosilla ilmoittautuvat Kipaan tiistaihin 20.11.2018.   
  
Ilmoittautumisen vastaanotosta lähetetään vahvistusviesti sähköpostitse. Jälki-ilmoittautumisia ei 
oteta vastaan. Kilpailuihin otetaan yhteensä 40 ensimmäiseksi ilmoittautunutta kilpailijaa.   

2. Kilpailumaksu: EVR ry:n jäsen EVRK:n hevosella 25€/luokka (sis. ilmoittautumismaksu 10€, lähtömaksu 10€ 
ja hevosmaksu 5€) ja EVR ry:n jäsenet omalla hevosella 20€/luokka (sis. ilmoittautumismaksu 10€ ja 
lähtömaksu 10€). Maksut tulee suorittaa käteisellä kilpailukansliaan viimeistään puoli tuntia ennen arvioitua 
starttiaikaa. Kanslia aukeaa klo 9.30. Kilpailuihin vaaditaan vähintään E-lupa.   
3. Lähtölistat julkaistaan viimeistään lauantaina 24.11.2018 KIPAssa,  tallin kotisivuilla 
(http://www.etelavantaanratsastuskoulu.com/tapahtumat) ja Facebook-ryhmässä sekä Equipe onlinessä.  
4. Kilpailupaikkana toimii Etelä-Vantaan ratsastuskoulun maneesi (18,5 x 40m). Kilpailupaikan osoite on 
Tallimäentie 23, 01720 Vantaa. Kilpailupaikalle saavutaan Vehkalantien kautta (Petikon ABC:n risteys).   
5. Palkintoina ruusukkeet.  
6. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin SRL:n kilpailusääntöjä. Virallinen kilpailuasu suotava.  
7. EVR:n mestaruussäännöt: a. Esteratsastuksessa ja kouluratsastuksessa kilpaillaan B- ja A -tason 
mestaruudesta. Ratsastaja saa osallistua vain yhteen mestaruusluokkaan lajissaan. b. Jaossa on myös 
yhdistetyn mestaruus, joka ratkeaa toisen mestaruuskisan jälkeen. Yhdistetty mestaruus ratkaistaan 
mestaruuksiin osallistuvien ratsastajien keskinäisten sijalukupisteiden perusteella. Tasapisteiden sattuessa 
sijoitus luokkatuloksissa määrää paremmuuden. c. Palkintoina mestaruuksissa on mitalit ja nimi 
kiertopalkintoon. d. Mestaruudesta kilpaillaan, jos siihen osallistuu vähintään kolme (3) ratsukkoa.    
8. Kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimii Pauli Riekkinen ja kilpailun johtajana Johanna 
Oliveira 0408139907.  
9. Kilpailuiden pakkasraja on –15 c. Maneesi ei ole lämmitetty. Mahdollisesta kilpailujen peruuntumisesta 
ilmoitamme viimeistään lauantaina 24.11.2018 tallin kotisivuilla ja KIPAssa sekä Facebook-ryhmässä.  
10. Kilpailupaikalla on pienimuotoinen buffetti.  
11. 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.  
12. Tiedustelut kilpailuista sähköpostilla kilpailut@etelavantaanratsastuskoulu.com.  
13. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.  
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