
                   
  

Tervetuloa     

Oulunsalon Ratsastajien   

järjestämiin 1. tason  Halloween- kouluratsastuksen harjoituskilpailuihin  

Oulunsaloon  lauantaina 4.11.2017   klo 10 alkaen! 

 

  

Erityismääräykset: 

❖ Avoin Oulunsalon Ratsastajien edustajille 

❖ Halutessasi voit tuoda valitsemasi musiikin omaan suoritukseesi. Merkitse musiikkilevyn päälle oma 

luokkasi ja lähtönumerosi sekä kappaleen numero. 

❖ Luokan 1 pakolliset liikkeet ovat:  

a) ja b) käynti, ravi ja laukka (oikea ja vasen) ja voltti 10-20m.  

c) käynti ja ravi. 

Valinnaiset liikkeet: pari voi itse määritellä vaikeustasonsa ja siinä esiintyvät liikkeet. Musiikki 

jätetään kansliaan heti, kun ratsukko on saapunut kilpailupaikalle. Merkitse musiikkilevyn päälle 

parin tiedot ja kappaleen numero. Kts. tarkempi selite lopussa! 

❖ Ilmoittautumiset 

o Ratsastuskoulun hevosilla: ensimmäinen ilmoittautumisvaihe tallin seinällä olevaan 

listaan alkaen 18.10.2017 ja 25.10.2017 mennessä, toinen ilmoittautumisvaihe tallin 

seinällä olevaan listaan 1.11.2017 klo 17:00 mennessä. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet 

Oulunsalon Ratsastajien kotisivuilla www.oulunsalonratsastajat.kotisivukone.com  

Luokka 1: OUSA:n  pari-kür Avoin Oulunsalon Ratsastajien edustajille (0+20) (ruusukkeet)  

a) senioreille  

b) junioreille 

c) vanhempi & lapsi 

Luokka 2: Harrasteluokan kouluohjelma 2016 .  Avoin Oulunsalon Ratsastajien edustajille (0+20) (ruusukkeet  

Luokka 3:  Helppo B / K.N. - SPECIAL 2009.  Avoin Oulunsalon Ratsastajien edustajille (0+20) (ruusukkeet) 

Luokka 4: Helppo  A:10 2011.  Avoin Oulunsalon Ratsastajien edustajille (0+20) (ruusukkeet) 

http://www.oulunsalonratsastajat.kotisivukone.com/


o Yksityisratsukot: ilmoittautuminen 1.11.2016 klo 17:00 mennessä sähköpostilla 

osoitteeseen oulunsalonratsastajat@gmail.com Ilmoittautumiseen ratsastajan nimi, 

ratsun nimi, luokat ja seura. 

o Peruutukset tekstiviestillä numeroon: 040-5790248 perjantaihin 3.11.2017 klo 16:00 

mennessä. 

o Jälki-ilmoittautumisia ei oteta. 

o Peruuttamattomista ilmoittautumisista peritään lähtömaksu. Sairastapaukset 

käsitellään erikseen. 

❖ Lähtömaksu 20€ ensimmäinen startti, seuraavat 15€. Lähtömaksu sisältää ratsastuskoulun 

hevosvuokran. Yksityisratsukot 12€ ensimmäinen startti, seuraavat 10€.  

❖ Enintään 3-4 starttia/hevonen, huomioiden mahdolliset poikkeukset esim. hevosten sairastumiset. 

❖ Kilpailuissa ei ole paikalla lääkäriä eikä eläinlääkäriä, vaan jokainen ratsastaa omalla vastuulla. Kun 

olet seuran jäsen, sinulla on SRL:n vakuutus. Se korvaa myös kilpailutilanteessa tapahtuneet 

tapaturmat, tiettyyn rajaan asti. 

❖ Kilpailujen teemana on Halloween. Yleisö ja ratsastajat voivat halutessaan pukeutua teeman 

mukaisesti, kuitenkin niin ettei se aiheuta vaaratilanteita itselle, hevoselle, yleisölle eikä 

kanssakilpailijoille.  

❖ Luokkien kouluratsastusohjelmat löytyvät osoitteesta: www.ratsastus.fi -> materiaalit -> 

kouluohjelmia. Kilpailut ratsastetaan maneesissa, verryttely verryttelyryhmittäin maneesissa  

❖ Kilpailuissa jaetaan tsemppi- ja tyylikkäin suoritus- palkinnot sekä palkitaan parhaat asut. 

❖ Kilpailujen tuomarina Petri Lopakka, kilpailujen johtaja Jaana Karjalainen 

❖ Kilpailuasun tulee olla siisti. 

❖ Kilpailukanslia aukeaa tuntia ennen kilpailujen alkua. 

❖ Lähtö- ja toimihenkilölistat ovat nähtävillä Oulunsalon Ratsastajien kotisivuilla perjantaina 

3.11.2017. 

❖ Kouluradan pystytys lauantaina 4.11.2017 klo 9.00. 

❖ Kilpailupaikalla on kioski. 

❖ Tiedustelut klo 9.00 jälkeen puhelinnumerosta 040-5790248 ei tekstiviestitiedusteluja. 

❖ Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. 

 

mailto:oulunsalonratsastajat@gmail.com
http://www.ratsastus.fi/

