
KUTSU 

Maastoesteratsastuksen avoimet seuratason kilpailut 

23.8.2020 klo 12 alkaen, Etelä-Vantaan Ratsastuskoulun maastoesterata 
Varapäivä 30.8.2020 klo 16 alkaen, tällöin järjestetään vain luokka 1 rataharjoituksena. 

Järjestäjä: Etelä-Vantaan ratsastajat 

 
 
LK 1 Diesel: MAASTOESTERATA, ESTEKORKEUS 50–70 CM. ARV. A.0.0, AVOIN KAIKILLE RATSASTAJILLE. RADAN 
PITUUS N. 1200 M.  

LK 2 Formula: MAASTOESTERATA, ESTEKORKEUS 50–70 CM. ARV. IHANNEAIKA + TAITO, TEMPO 400-450 m/min. 
AVOIN KAIKILLE RATSASTAJILLE. RADAN PITUUS N. 1200 M. 

1. Ilmoittautumiset tiistaihin 18.8.2020 mennessä lomakkeella https://www.etelavantaanratsastuskoulu.com/tapahtumat 

2. Kilpailut järjestetään säävarauksella. Järjestäjä pidättää oikeuden perua kilpailut sääolosuhteiden takia. Mahdollisesta 
peruutuksesta ilmoitetaan viimeistään lauantaina 22.8.2020 klo 16 mennessä. Alkuperäisen kilpailupäivän peruuntuessa ja 
sään salliessa järjestetään 30.8.2020 luokka 1 rataharjoituksena. 

3. Kilpailumaksu: EVR ry:n jäsen EVRK:n hevosella 25€/startti (sis. Ilmoittautumismaksu, lähtömaksu ja hevosmaksu), muut 
kilpailijat omalla hevosella 20€/luokka (sis. Ilmoittautumismaksu ja lähtömaksu). Maksu maksettava viimeistään 18.8.2020 
(mikäli osallistut vain mahdolliseen varapäivään, 25.8.2020 mennessä) Etelä-Vantaan ratsastajat ry:n tilille FI65 8000 1270 
0992 61, viestiksi kilpailijan nimi + maastoestekilpailut. Kilpailuihin vaaditaan vähintään seurakilpailulupa.  

4. Etelä-Vantaan Ratsastuskoulun ratsastajien osalta ratsastuskoulu pidättää oikeudet kisaajien sekä luokkien valitsemiseen.  

5. Lähtölistat julkaistaan viimeistään lauantaina 22.8.2020 (tai varapäivänä 29.8.2020) klo 16 mennessä 
https://www.etelavantaanratsastuskoulu.com/tapahtumat  

6. Kilpailupaikkana toimii Etelä-Vantaan Ratsastuskoulun iso nurmipohjainen laidunalue. Verryttely juoksevasti 
hiekkapohjaisella kentällä ja maneesissa, verryttelyesteitä voi hypätä lisäksi ohjeistuksen mukaan kilpailukentällä omaa 
vuoroa odotellessa. Esteiden ympäristö on nurmea, suositellaan hokkien käyttöä.  

7. Kilpailuun osallistuvilla hevosilla enintään kaksi starttia.  

8. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin SRL:n kilpailusääntöjä. Turvaliivin käyttö pakollista. Liivejä lainattavissa 
kisapaikalla, mikäli et omista omaa.  

9. Kilpailupaikalla on rajoitetusti paikoitustilaa. Pyydämme ilmoittamaan etukäteen, jos saavutte isolla hevoskuljetusautolla. 
Traileriparkki sijaitsee rakennustöiden vuoksi pehmeällä hiekkakentällä, mikäli vetoautonne tai muu seikka sitä vaatii, 
ilmoitathan siitä etukäteen sähköpostitse, jotta voimme katsoa teille traileripaikan toisesta kohdasta. 

10. Kilpailun tuomarina toimii Reeta Jäppinen ja kilpailun johtajana Inka Mäkinen.  

11. Kilpailupaikalla on ensiapuvalmius ja pienimuotoinen buffet (vain käteinen). 

12. Tiedustelut kilpailuista sähköpostilla kilpailut@etelavantaanratsastuskoulu.com. Kilpailupäivänä kansliaan saa yhteyden 
(peruutukset, myöhästymiset jne.) kilpailuiden johtajan Inka Mäkinen kautta p. 050 547 6304. Tiedustelut maastoradan 
käytöstä ennen kilpailuja toimisto@etelavantaanratsastuskoulu.com.  

13. Saavuthan kilpailuihin vain terveenä. Mikäli sairastut, voit perua osallistumisesi ilman lääkärintodistusta vielä samana 
aamuna ilmoittamalla puhelimitse/tekstiviestillä kilpailunjohtajalle. 
 
Kilpailupaikan osoite on Tallimäentie 23, 01720 Vantaa. Ajo Vehkalantien kautta (ABC:n risteys). Järjestäjä pidättää 
oikeuden muutoksiin. 
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