
Tervetuloa Oulunsalon Ratsastajat ry:n
esteratsastuksen rataharjoituksiin
lauantaina 2.2.2019 klo 16:00 alkaen!

Huomio! Kilpailujen pakkasraja on -15C maneesissa mitattuna

Kilpailu on avoin Oulunsalon Ratsastajien jäsenille ja Oulunsalon Ratsastuskoulun vakioasiakkaille.

Opetushevosella voivat kilpailuun osallistua ratsastuskoulun tunneilla säännöllisesti ratsastavat

oppilaat. Timanttiluokka on aikuisille avoin luokka ja on tarkoitettu noin

alkeis-/jatko-/heC-tasoisille tai vähän kilpailleille ratsastajille.

Luokka 1: Maapuomi, arv. OUSA:n hymiöarvostelu*, avustaja sallittu

Luokka 2: Timantti-luokka, puomi-ristikko/40cm/50cm, arv. A.1.0 (ilmoita haluamasi korkeus)

Luokka 3: Ristikko-40 cm, arv. A.1.0

Luokka 4: 60cm, arv. A.2.0

Luokka 5: 70cm / 80cm , arv. A.2.0 (ilmoita haluamasi korkeus)

*OUSA:n hymiöarvostelussa arvioidaan hymynaama-asteikolla ratsastajan istuntaa ja

apujenkäyttöä, teiden ratsastamista, oikeita kevennyksiä/laukkoja sekä ratsukon yhteistyötä ja

yleisvaikutelmaa. Estevirheitä esimerkiksi pudotuksista kertyy normaaliin tapaan, ja kaikki

puhtaan radan suorittaneet sijoittuvat tasavertaisesti ensimmäisiksi

Erityismääräykset

Ilmoittautuminen ratsastuskoulun opetushevosilla ratsastaville

• Jos olit ilmoittautunut 19.1 estekisoihin, voit pitää ilmoittautumisen voimassa ilmoittamalla siitä

1. vaiheen aikana alla olevan ohjeen mukaan. Voit ilmoittaa myös jos ei aijo kilpailla

• 1. vaiheen ilmoittautuminen on avoinna 23.1.-27.1.2019 klo 15 saakka ja tapahtuu

sähköpostitse (ousankisatoimikunta@gmail.com) tai tekstiviestitse (0402572079)

• Kerro ilmoittautumisessasi kolme hevostoivetta, luokka ja tarvittaessa estekorkeus

• Voit halutessasi jättää hevostoiveen tyhjäksi, jolloin sinulle osoitetaan kilpailuratsu

• Ratsujen jako julkaistaan 28.1. toisen vaiheen ilmoittautumisen Padlet-sivuilla

(https://padlet.com/ousankisatoimikunta/ilmoittautuminen)

https://padlet.com/ousankisatoimikunta/ilmoittautuminen


• 2. vaiheen ilmoittautuminen 28.-30.1. ja tapahtuu Padlet-sivun kautta

• Hevoset voivat mennä enintään 3-4 lähtöä huomioiden luokkien vaativuus

Ilmoittautuminen yksityisratsukoille

• Ilmoittautuminen 30.1. mennessä sähköpostitse (ousankisatoimikunta@gmail.com) tai

tekstiviestitse (0402572079)

• Laita viestiin ratsastajan nimi, ratsun nimi ja onko ratsu hevonen vai iso tai pieni poni sekä

ratsastettavat luokat

Jälki-ilmoittautuminen ja merkkisuoritukset

• Kilpailuihin on hevostilanteen mukaan mahdollista myös jälki-ilmoittautua ennen kilpailuja

olemalla yhteydessä kisatoimikuntaan (p. 040 257 2079) tai kilpailujen ollessa jo käynnissä

kilpailunjohtajaan

• Jos haluat suorittaa kilpailussa C- tai B-ratsastusmerkin estekokeen, mainitse siitä

ilmoittautuessasi tai viimeistään ennen luokan alkua kilpailun tuomarille

Maksut

• Kaikki maksut maksetaan käteisellä ennen kilpailua kilpailukansliaan tai etukäteen OUSA:n tilille

FI40 4730 0010 0021 85

• Laita tilisiirtoon viestiksi ratsastajan nimi ja näytä kuitti maksusta kilpailukansliassa

• Kanslia avautuu klo 15.00

• Kilpailumaksu on 20€/lähtö sekä ratsastuskoulun opetushevosilla kilpaileville että

yksityisratsukoille (ratsastuskoulun hevosilla kilpailevien maksu sisältää ratsastuskoulun

hevosvuokran 11€/lähtö)

• Jälki-ilmoittautumisissa kilpailumaksu on 25€/lähtö

• Kilpailussa jaetaan ruusukepalkinnot

Peruutukset, jälki-ilmoittautumiset ja luokanvaihdot

• Peruutukset sekä tiedustelut jälki-ilmoittautumisista ja luokanvaihdoista voi tehdä tekstiviestillä

numeroon 040 257 2079

• Peruutukset on tehtävä perjantaihin 1.2 klo 15 mennessä. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista

tai peruuttamatta jätetyistä lähdöistä peritään kilpailumaksu. Sairastapaukset käsitellään

erikseen



Turvallisuus ja kilpailupaikka

• Kilpailuissa noudatetaan Suomen Ratsastajainliiton virallisia kilpailusääntöjä soveltuvin osin

• Kaikilla kilpailijoilla tulee olla joko SRL:n seurajäsenyys tai Green Card -vakuutus

• Turvakypärän käyttö on pakollista ja turvaliivin käyttöä suositellaan

• Kilpailuasun tulee olla siisti ja hiusten tulee olla piilossa esimerkiksi nutturalla, kypärän alla tai

kiinnitettynä takin alla.

• Kilpailualueella ei ole paikalla lääkäriä tai eläinlääkäriä ja ratsukot kilpailevat omalla vastuullaan

• Kilpailu ratsastetaan hiekkapohjaisessa maneesissa ja verryttely tapahtuu ryhmissä

kilpailuradalla

• Kilpailuradan rakennus alkaa kilpailupäivänä klo 15:00 alkaen ja kaikkia kilpailijoita toivotaan

osallistumaan radan rakennukseen

• Kilpailupaikalla palvelee Katrilli-kioski. Mikäli haluat leipoa jotain kioskissa myytäväksi, ilmoita

siitä ousankisatoimikunta@gmail.com.

Lähtölistat, tiedotteet ja talkootehtävät

• Lähtölistat, talkootehtävät ja kilpailutiedote julkaistaan Oulunsalon Ratsastajat ry:n kotisivuilla

viimeistään 1.2 perjantaina

• Talkootehtävät jaetaan kilpailijoiden kesken, joten varauduthan siihen, että sinulla voi olla

tehtäviä. Mikäli sinulla on toive tehtävästäsi, ota yhteyttä kilpailunjohtajaan

• Kilpailun tuomarina ja ratamestarina toimii Laura Mattila

• Kilpailunjohtaja on Niina Maskonen. Kaikki tiedustelut puh. 040 257 2079

• Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin

Lisätietoja ja ohjeita kilpailemiseen Oulunsalon Ratsastajat ry:n kilpailuissa löydät seuran sivuilta:

https://oulunsalonratsastajat.kotisivukone.com/kilpaileminen2

https://oulunsalonratsastajat.kotisivukone.com/kilpaileminen2

