
 

Tervetuloa Oulunsalon Ratsastajien järjestämiin 1 – tason 
kouluratsastuksen  rataharjoituksiin lauantaina 
03.11.2018 alkaen klo:16.00    
  

  

Halloweenin kunniaksi kisojemme teemana on tummat värit. Pukeuduthan siis halutessasi 

mahdollisimman tummiin väreihin. Myös esimerkiksi ratsun harjan ja hännän koristelu on 

sallittua.  
  

Luokka 1. Raviohjelma, Avoin Oulunsalon ratsastajille ratsastuskoulun hevosilla tai muulla ratsulla sekä Oulunsalon 
ratsastuskoulun vakiotunneilla käyville. (0+20/12) (ruusukkeet). Ohjelmana OUSA:n raviohjelma 1. 2012  
  

Luokka 2. Timantti cup Helppo C:1 2000 Avoin ratsastuskoulun hevosilla Oulunsalon ratsastajille ja Oulunsalon 

ratsastuskoulun vakiotunneilla käyville. Timantti cup on tarkoitettu alkeis‐/jatkotasoisille tai vähän kilpailleille 
ratsastajille sekä kaikille aikuisratsastajille, jotka itse kokevat kuuluvansa tähän kategoriaan. (0+20) (ruusukkeet)  
 

Keppihevosluokka, Vapaaohjelma muutamilla pakollisilla liikkeillä. Pakolliset liikkeet: kaikki askellajit, voltit 
kumpaankin suuntaan. Osallistu omalla ratsullasi tai lainaa kilpailupaikalla tarjolla olevia keppareita. Luokka 
ratsastetaan pihanurmella yhtä aikaa Timantti Cup -luokan kanssa. Keppihevosluokan mahdollistaa Ousan 
kisatoimikunnan kepparitiimi. 
  

Luokka 3. Helppo C:1 2000 Avoin Oulunsalon ratsastajille ratsastuskoulun hevosilla tai muulla ratsulla sekä Oulunsalon 
ratsastuskoulun vakiotunneilla käyville. (0+20/12) (ruusukkeet)  
  

Luokka 4. Helppo B:0 2009 Avoin Oulunsalon ratsastajille ratsastuskoulun hevosilla tai muulla ratsulla sekä Oulunsalon 
ratsastuskoulun vakiotunneilla käyville. (0+20/12) (ruusukkeet)  
  

Luokka 5. Helppo A:1 2009, A Avoin Oulunsalon ratsastajille ratsastuskoulun hevosilla tai muulla ratsulla sekä 
Oulunsalon ratsastuskoulun vakiotunneilla käyville. (0+20/12) (ruusukkeet)  
 
  

 Erityismääräykset:  
  

Ilmoittautuminen ratsastuskoulun opetushevosilla ratsastaville:  

• 1. vaihe 22.10.- 27.10. : Ilmoittautuminen tallin kahvihuoneessa olevaan laatikkoon valmiilla kaavakkeella, 
sähköpostitse: ousankisatoimikunta@gmail.com tai tekstiviestillä numeroon 0402572079. Voit halutessasi 
jättää hevostoiveen tyhjäksi, jolloin sinulle osoitetaan kilpailuratsu. 

• 2. vaihe 29.10.-31.10. : Ilmoittautuminen tapahtuu nettisivujen kautta. Linkki ilmoittautumiseen ja ohjeet 
löytyvät seuran kotisivuilta: https://oulunsalonratsastajat.kotisivukone.com/ 

• Hevoset voivat mennä enintään 3-4 lähtöä huomioiden luokkien vaativuus. 
  
Ilmoittautuminen yksityisratsukoille:  

• Ilmoittautuminen 31.10. mennessä sähköpostilla osoitteeseen ousankisatoimikunta@gmail.com 

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

 
Maksut  

• Kaikki maksut maksetaan käteisellä kansliaan ennen kisojen alkua. Kanslia avautuu klo 15:00 

• Ratsastuskoulun opetushevosilla ratsastaville kilpailumaksu on 20€ ensimmäisestä lähdöstä ja 15€ sitä 
seuraavista lähdöistä (kilpailumaksu sisältää ratsastuskoulun opetushevosen vuokran 11€) 

• Yksityisratsukoille kilpailumaksu on 12€ ensimmäisestä lähdöstä ja 10€ sitä seuraavista lähdöistä  

• Kilpailussa jaetaan ruusukepalkinnot  
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Peruutukset, jälki-ilmoittautumiset ja luokanvaihdot  

• Peruutukset sekä tiedustelut jälki-ilmoittautumisista ja luokanvaihdoista voi tehdä tekstiviestillä numeroon 
0402572079 

• Peruutukset on tehtävä perjantaihin 02.11. 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. Kilpailuasun tulee olla siisti ja mielellään kilpailuiden teeman mukaiset 

• Kilpailualueella ei ole paikalla lääkäriä tai eläinlääkäriä. Ratsukot kilpailevat omalla vastuullaan 

• Kilpailut ratsastetaan hiekkapohjaisessa maneesissa, verryttely ryhmittäin maneesissa  

• Kilpailuradan rakennus alkaa kilpailupäivänä klo 15:00 

• Kilpailupaikalla palvelee Katrilli-kioski  

• Luokkien kouluratsastusohjelmat löytyvät osoitteesta: https://www.ratsastus.fi/materiaalit/kouluohjelmat/ 
ja tallin ilmoitustaululta  

• Raviohjelman löydät: https://oulunsalonratsastajat.kotisivukone.com/ousan-kouluohjelmat 
 
 

Lähtölistat, tiedotteet ja talkootehtävät  

• Lähtölistat, talkootehtävät ja kilpailutiedote julkaistaan Oulunsalon Ratsastajat ry:n kotisivuilla viimeistään 
02.11. perjantaina  

• Talkootehtävät jaetaan kilpailijoiden kesken, joten varauduthan siihen, että sinulla voi olla tehtäviä. Mikäli 
sinulla on toive tehtävästäsi, ota yhteyttä kilpailunjohtajaan (0402572079) 

• Kilpailun tuomarina toimii Petri Lopakka  

• Kilpailunjohtajana toimii Maria Anias 

• Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin 
 
Keppariluokka 

• Kepparitiimi järjestää oman luokan Timantti cup - luokan aikana 

• Ohjelman saa itse suunnitella oman mielen mukaan, mutta pakollisia liikkeitä on joka askellaji, voltit 
kumpaankin suuntaan  

• Arvostelussa kiinnitetään huomiota radan haastavuuteen, luovuuteen, yhteensopivuuteen ja ratsukon 
tyylikkyyteen. Radan pituus max. 3-4 min 

• Toivekappaletta saa esittää. Joku tiimiläisistä tuo mukanaan bluetooth-kaiuttimen. 

• Jokainen palkitaan. Palkitsemme myös kaunein keppari- palkinnon 

• Ilmottautuminen tallin seinällä olevaan listaan 
Merkkisuoritukset 

• Näissä kilpailuissa ei voi suorittaa merkkisuorituksia. Loppuvuodesta on tulossa merkkisuoritusinfo, 
josta lisää infoa myöhemmin. 

 
 
 
 
 
 

Tervetuloa!  
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