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Pakkasraja

Pakkasraja on -15 astetta maneesissa, tilanne arvioidaan kisa-aamuna. Kilpailujen peruuntuessa asiasta
tiedotetaan (myös kaikille kilpailijoille henkilökohtaisesti tekstiviestillä) ja kaikki kilpailumaksut palautetaan.

Aikataulu

Huomioithan, että aikataulu on vain arvio ja se saattaa aikaistua tai myöhästyä tilanteen mukaan! Ole
ajoissa paikalla ja varmista oman verryttelysi, starttisi sekä toimihenkilötehtäväsi ajankohta.

Kilpailurata rakennetaan yhdessä heti viimeisen tunnin päätyttyä klo 15. Kaikkia kilpailijoita pyydetään
osallistumaan rakennukseen.

Palkintojenjaot suoritetaan aina seuraavan luokan verryttelyn aikana. Palkintojenjakoon saavutaan jalan.

Maksut

Maksut tulee suorittaa tilille kilpailukutsussa ilmoitetusti. Esitäthän kuitin kansliassa ennen kilpailujen alkua
(klo 15-16) tai lähetät sen liitetiedostona sähköpostiin ousankisatoimikunta@gmail.com. Mikäli tämä ei ole
mahdollista, ota yhteyttä p. 040 257 2079.

Jälki-ilmoittautumisen lähtömaksun voi normaaliin tapaan maksaa tilille ja esittää kuitin tallivahdille tai
maksaa käteisellä. Käteisellä maksettaessa lähtömaksuun lisätään kuitenkin jälki-ilmoittautumisesta
johtuvan käteismaksun käsittelymaksu 5 €.

Peruutukset ja jälki-ilmoittautumiset

Peruutukset tulee tehdä kilpailukutsussa annetun ajan sisällä. Myöhässä perutuista ja peruuttamattomista
lähdöistä peritään lähtömaksu. Sairastapaukset käsitellään erikseen. Otathan yhteyttä viipymättä p. 040
257 2079!

Kilpailuihin on tilanteen mukaan mahdollista jälki-ilmoittautua ja/tai tehdä luokkavaihtoja vielä
kilpailupäivän aikanakin. Tiedustele asiaa p. 040 257 2079 tai kasvotusten kilpailunjohtajalta, mikäli kilpailut
ovat jo alkaneet.

Toimihenkilö- ja talkootehtävät

Tarkista tehtävälistasta oma tehtäväsi ja sen ajankohta. Huomaa, että sinulla voi olla useampi tehtävä. Voit
kysyä neuvoa ja ohjausta paikan päällä tai viestillä ennen kilpailua (p. 040 257 2079). Mikäli et jostain syystä
pysty hoitamaan sinulle osoitettua tehtävää, otathan mahdollisimman pian yhteyttä.

Kilpailuasu

Muistathan pukeutua lämpimästi! Ota huomioon turvallisuus (huput, nauhat, kannat). Turvakypärän käyttö
on pakollista. Pitkät hiukset pidetään kiinni kypärän/takin alla.

Raippa on kielletty ja kannukset pakolliset. Ousan kilpailuissa saat kuitenkin olla käyttämättä kannuksia,
mikäli täytät tänä vuonna korkeintaan 14 vuotta tai kilpailet luokassa 1, 2 tai 3. Tällöin saat halutessasi
käyttää raippaa.
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Seura tarjoaa lainakannuksia ja talli lainaraippoja kilpailupaikalla.

Hevosten varusteet ja varustaminen

-Martingaali ja suojat tulee riisua hevosilta kilpailujen ajaksi.
-Muilta osin käytetään niitä varusteita, joilla hevosella tunneillakin ratsastetaan.
-Tallilla on tarjolla valkoisia satulahuopia, jollaisen saa halutessaan vaihtaa ratsulleen.
-Harjan ja/tai hännän letittäminen on sallittua, mutta letit tulee purkaa kilpailujen lopuksi.

Hevosen viimeisen ratsastajan tehtävänä on huolehtia, ettämartingaali kiinnitetään takaisin suitsiin, letit
puretaan ja kisahuopa vaihdetaan takaisin normaaliin satulahuopaan.

Tallivahti auttaa tarvittaessa varusteisiin liittyvissä asioissa.

Verryttely

Verryttely tapahtuu ryhmissä maneesissa ja alkaa välittömästi edellisen luokan loputtua. Tallivastaava tai
verryttelynvalvoja kertoo, kun on aika lähteä verryttelemään. Verryttelyaika on n. 10-15 minuuttia. Muista
kuunnella valvojan ohjeita.

Punainen rusetti hevosen hännässä tarkoittaa, että hevonen saattaa potkia tavallista herkemmin. Huomio
siis tämä, mikäli verryttelyssä on mukana punarusettisia yksityisratsukoita.

Kilpailusuoritus

Maneesissa on yksi odottava ratsukko osoitetulla paikalla valmistautumassa. Suorituksen voi aloittaa, kun
tuomari antaa lähtömerkin. Jos suorituksesi jostain syystä hylätään, voit kuitenkin jatkaa kesken jääneen
radan vaiheen loppuun. Luokan toiseksi viimeinen ratsukko jää odottamaan valmistautumispaikalle
viimeisen suorittavan ratsukon seuraksi.

Videokuvaus

Mikäli haluat että suorituksesi videoidaan, tuo tallennuslaite (kännykkä, kamera tms.) kansliaan
(toimistossa) ennen luokan alkua nimellä varustettuna. Luokan aikana kuvaaja videoi kaikkien laitteen
toimittaneiden suoritukset parhaansa mukaan.

Kanttiini

Kilpailun aikana Katrilli-kanttiini palvelee kaikkia kilpailupäivään osallistuvia. Muistathan siis ottaa käteistä
rahaa mukaan!

Lisätietoa ja apua

-Lisätietoa kilpailemisesta: https://oulunsalonratsastajat.kotisivukone.com/kilpaileminen2
-Ohjeita toimihenkilötehtäviin:
https://asiakas.kotisivukone.com/files/oulunsalonratsastajat.kotisivukone.com/Kisatoimikunta/toimihenkil
otehtavat_koulu.pdf
Kaikki tiedustelut p. 040 257 2079/kilpailunjohtaja.
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