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Kilpailijatiedote

Pakkasraja

Kilpailun pakkasraja on -15 astetta maneesissa. Lämpötila tarkastetaan kilpailupäivän aamuna ja
mahdollisesta kilpailun peruuntumisesta tiedotetaan seuran kotisivuilla, Facebook-ryhmässä ja kaikille
kilpailijoille henkilökohtaisesti tekstiviestillä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun puhelinnumeroon.
Kilpailun peruuntuessa kaikki kilpailumaksut palautetaan.

Aikataulu

Huomioithan että aikataulu on aina vain arvio, ja se saattaa aikaistua tai myöhästyä tilanteen mukaan.
Ole ajoissa kilpailupaikalla ja varmista oma verryttely- ja lähtöaikasi sekä toimihenkilötehtäväsi
ajankohta.

Kanslia

Kanslia avautuu klo 15. Kilpailumaksut maksetaan ennen kilpailua joko käitesellä kansliaan tai tilisiirrolla
seuran tilille (kts. kilpailukutsu). Käy näyttämässä kuitti maksustasi kansliassa ennen kilpailun alkua.

Kilpailuradan rakennus

Kilpailurata rakennetaan yhdessä lauantaina heti viimeisen tunnin päätyttyä klo 15.00 alkaen. Jotta
rakennus sujuisi nopeasti kaikkia kilpailijoita toivotaan osallistumaan rakennukseen.

Toimihenkilö- ja talkootehtävät

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

https://asiakas.kotisivukone.com/files/oulunsalonratsastajat.kotisivukone.com/Kilpailudokumentit/toim
ihenkilotehtavat.pdf

Hevosten varustaminen

Ratsastuskoulun hevosilla pidetään samoja varusteita kuin estetunneillakin. Huolehdi että hevosella on
asianmukaiset suojat. Viimeinen ratsastaja huolehtii hevosen hoitamisen ja mahdollisten letitysten
purkamisen sekä varusteet siististi omille paikoilleen.

Kilpailuasu

Koska sääennuste on luvannut kilpailupäiväksi kovaa pakkasta, on tärkeää pukeutua lämpimästi! Ota
pukeutumisessa huomioon turvallisuus (huput, nauhat). Turvakypärän käyttö on pakollista ja turvaliiviä
suositellaan. Pitkät hiukset pidetään kiinni nutturalla tai kypärän/takin alle piilossa.

Rataan tutustuminen

Ratapiirrokset ovat nähtävillä ennen kilpailun alkua ilmoitustaululla. Varsinaisia rataan tutustumisia
luokkien välissä ei ole, mutta radan voi kävellä ennen ensimäistä luokkaa heti radan rakennuksen
jälkeen. Jos et pääse radan tutustumiseen ennen ensimäistä luokkaa, otathan yhteyttä
kilpailunjohtajaan.
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Verryttely

Verryttely tapahtuu ryhmissä maneesissa kilpailuradalla. Verryttely alkaa välittömästi edellisen luokan
loputtua. Edellisen luokan palkintojenjako ja radan muutostyöt tapahtuvat verryttelyn alkuvaiheen
aikana.

Voit lähteä verryttelemään, kun saat siihen tallivastaavalta tai verryttelynvalvojalta luvan.
Verryttelyaika on noin 10-15 minuuttia. Muista kuunnella verryttelynvalvojan ohjeita. Verryttelyssä on
hyvä käydä läpi kaikki askellajit ja tehdämuutama lämmittelyhyppy.

Muista ilmoittaa kuuluvalla äänellä, kun aiot hypätä lämmittelyesteen. Pidä myös huoli, ettet ole
hyppyä suorittavan ratsukon tiellä. Jos verryttelyssä on mukana hevosia, joilla on hännässään
punainen rusetti, tarkoittaa se, että hevonen saattaa potkia, joten niiden kohdalla on syytä olla erityisen
tarkkaavainen.

Kilpailusuoritus

Kilpailuradalla on yksi odottava ratsukko osoitetulla paikalla odottamassa kilpailusuoritusta ratsastavan
ratsukon seurana. 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 radalle viimeisen suorittavan ratsukon seuraksi.

Palkintojenjako

Luokissa palkitaan SRL:n kilpailusääntöjen mukainen määrä sijoittuneita ratsukoita. Palkintojenjakoon
saavutaan jalan. Tuomari voi halutessaan jakaa myös tsemppipalkintoja.

Videokuvaus

Jos haluat että suorituksesi videoidaan, tuo tallennuslaite (kännykkä, kamera tms.) kansliaan 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 kilpailemisesta: https://oulunsalonratsastajat.kotisivukone.com/kilpaileminen2

Kaikki tiedustelut: kilpailunjohtaja puh. 040 257 2079
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