
Tervetuloa Oulunsalon Ratsastajien järjestämiin 1 – tason 
esteratsastuksen rataharjoituksiin lauantaina 19.5.2018 
alkaen klo:16.00   
 

Luokka 1 Timantti Cup -osakilpailu 3., arv. A.1.0. 
  Avoin Timantti Cup -sääntöjen mukaisesti Oulunsalon Ratsastajille ja Oulunsalon  

  Ratsastuskoulun vakiotunneilla käyville. Estekorkeus puomi/ristikko, 40cm tai 60cm, ilmoita  

  haluamasi korkeus. (0+20) (ruusukkeet) 

 

Luokka 2 Ristikko/40cm, arv. A.1.0. 
  Avoin Oulunsalon Ratsastajille ja Oulunsalon Ratsastuskoulun vakiotunneilla käyville. (0+20)   

  (ruusukkeet) 

 

Luokka 3  60cm, arv. 367.1 
  Avoin Oulunsalon Ratsastajille ja Oulunsalon Ratsastuskoulun vakiotunneilla käyville. (0+20)   

  (ruusukkeet) 

 

Luokka 4  80cm, arv. 367.1 
  Avoin Oulunsalon Ratsastajille ja Oulunsalon Ratsastuskoulun vakiotunneilla käyville. (0+20)   

  (ruusukkeet) Ponit luokan alussa lyhennetyin sarjavälein. 

 

Erityismääräykset:  

 • Kilpailuissa noudatetaan Suomen Ratsastajainliiton sääntöjä soveltavin osin. 
 • Ilmoittautumiset  
  o Ratsastuskoulun hevosilla: Ilmoittautumisvaihe 1 kahvihuoneessa olevaan    
  palautuslaatikkoon viikon 18 aikana (30.4.-6.5.). Ilmoittautumisvaihe 2 tallilla ilmoitustaululla  
  olevaan listaan viikon 19 aikana (7.-13.5.).  
  o Yksityisratsukot: Ilmoittautuminen 16.5. mennessä sähköpostilla osoitteeseen    
  oulunsalonratsastajat@gmail.com. Laita viestiin ratsastajan nimi, ratsun nimi, onko ratsu  
  hevonen vai poni, sekä luokat. 
  o Peruutukset tekstiviestillä numeroon 0445209228 perjantaihin 18.5. klo 15.00 mennessä.  
  Peruuttamattomista ilmoittautumisista peritään lähtömaksu. Sairastapaukset käsitellään   
  erikseen.  
• Lähtömaksu ratsastuskoulun hevosilla ensimmäinen startti 20€, seuraavat 15 €. Lähtömaksu sisältää 
ratsastuskoulun hevosvuokran (11€). Yksityishevosilla ensimmäinen startti 12€, seuraavat 10€. 
• Enintään 3-4 starttia/hevonen. Huomioon otetaan mahdolliset hevosten sairastapaukset ja luokkien taso. 
• Talkootehtävät jaetaan kilpailijoiden kesken, joten varauduthan siihen, että sinulla voi olla 
toimihenkilötehtäviä! Jos sinulla on toive tehtävästäsi, otathan yhteyttä kilpailunjohtajaan. 
• Tuomari Niko Häikiö, kilpailunjohtaja Linda Ervasti. 
• Radat on nähtävillä tallilla ennen luokkien alkua.  
• Kilpailuasun tulee olla siisti. Pitkät hiukset kiinni. 
• Ratsastuskypärä pakollinen. Turvaliivin käyttöä suositellaan.  
• Kilpailukanslia aukeaa tuntia ennen kilpailujen alkua.  
• Lähtölistat Oulunsalon Ratsastajien kotisivuilla viimeistään perjantaina 18.5.  
• Radan rakennus kilpailupäivänä klo 15.00 alkaen.  
• Kilpailupaikalla toimii Katrilli-kioski.  
• Kilpailut sekä verryttely ratsastetaan maneesissa. Verryttely tapahtuu ryhmissä.  

mailto:oulunsalonratsastajat@gmail.com


• Kilpailuissa jaetaan luokkakohtaiset tsemppi- ja tyylikkäin suoritus -palkinnot.  
• Kaikilla kilpailijoilla tulee olla vakuutus! Oulunsalon Ratsastajien jäsenillä on SRL:n vakuutus, joka korvaa 
tiettyyn rajaan asti myös kilpailutilanteessa tapahtuneet tapaturmat. Mikäli et ole ratsastusseuran jäsen, 
tulee sinulla olla esimerkiksi Green Card -vakuutus. Kilpailuissa ei ole paikalla lääkäriä eikä eläinlääkäriä, 
vaan jokainen ratsastaa omalla vastuulla.   
• Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.  
 
 
Tervetuloa!  
 

 


