
	

KILPAILUKUTSU	
Tervetuloa	Etelä-Vantaan	Ratsastajat	ry:n	järjestämiin	seuramestaruuskilpailuihin	

sunnuntaina	15.9.2019	klo	11	alkaen.	

Ohjelma:  
Luokka 1 50 cm 367.4 (A0/A2) EVR C-tason mestaruusluokka. Avoin EVR:n jäsenille, jotka edustavat vuon-
na 2019 EVR-seuraa. Avoin em. ratsukoille, joilla ei ole alle 8 vp tulosta perusradalta 70 cm rataesteiltä ku-
luvan tai kahden edeltävän kalenterivuoden aikana. Rajauksesta voidaan poiketa, mikäli ratsukolla on eri-
tyinen peruste olla starttaamatta luokassa 2.  
Luokka 2 70 cm 367.4 (A0/A2) EVR B-tason mestaruusluokka. Avoin EVR:n jäsenille, jotka edustavat vuon-
na 2019 EVR-seuraa. Avoin em. ratsukoille, joilla ei ole alle 8 vp tulosta perusradalta 90 cm rataesteiltä ku-
luvan tai kahden edeltävän kalenterivuoden aikana. Rajauksesta voidaan poiketa, mikäli ratsukolla on eri-
tyinen peruste olla starttaamatta luokassa 3.  
 Luokka 3 90 cm 367.4 (A0/A2) EVR A-tason mestaruusluokka. Avoin EVR:n jäsenille, jotka edustavat 
vuonna 2019 EVR-seuraa. 
 
Erityismääräykset: 
1. Kaikki Ilmoittautumiset KIPA:n kautta maanantaihin 9.9.2019 mennessä. 
2. Kilpailumaksu: EVR ry:n jäsen EVRK:n hevosella 25€/luokka (sis. ilmoittautumismaksu 10€, lähtömaksu 

10€ ja hevosmaksu 5€), EVR ry:n jäsenet omalla hevosella 20€/luokka (sis. ilmoittautumismaksu 10€ ja 
lähtömaksu 10€). Maksut tulee suorittaa käteisellä kilpailukansliaan viimeistään tuntia ennen luokan 
arvioitua alkuaikaa. Kanslia aukeaa klo 10:00. Kilpailuihin vaaditaan vähintään E-lupa.  

3. Lähtölistat julkaistaan viimeistään lauantaina 14.9.2019 KIPA:ssa ja tallin kotisivuilla 
(http://www.etelavantaanratsastuskoulu.com/tapahtumat). 

4. Kilpailupaikkana toimii Etelä-Vantaan ratsastuskoulun iso ulkokenttä (45m x 60m). Huonon sään sattu-
essa, pidätetään oikeus siirtää kisat maneesiin. Kilpailupaikan osoite on Tallimäentie 23, 01720 Vantaa.  

5. Verryttely juoksevasti maneesissa (18,5m x 40m).  
6. Palkintoina ruusukkeet. Mestaruusmitalistit saapuvat palkintojenjakoon ratsain. Muut sijoittuneet saa-

puvat jalkaisin. 
7. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin SRL:n kilpailusääntöjä. Virallinen kilpailuasu suotava. Turvalii-

vin käyttöä suositellaan. 
8. EVR:n mestaruussäännöt: a. Esteratsastuksessa ja kouluratsastuksessa kilpaillaan C-, 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. 

9. Kilpailun ratamestarina ja tuomarina toimii Reeta Jäppinen ja kilpailun johtajana Noora Leiniäinen 
0408139907 (käytössä kilpailupäivänä). 

10. Kilpailupaikalla on pienimuotoinen buffetti. 
11. Peruutukset ja muut yhteydenotot sähköpostilla kilpailut@etelavantaanratsastuskoulu.com, kilpailu-

päivänä puhelimitse numeroon 0408139907. Mikäli osallistuminen peruutetaan ilman lääkärintodistus-
ta ilmoittautumisajan umpeuduttua, peritään siitä huolimatta 10 euron ilmoittautumismaksu ja EVRK:n 
oppilailta lisäksi 5 euron hevosmaksu. 

12. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. 


