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Tervetuloa kilpailemaan tai seuraamaan Ousan koulukilpailuja lauantaina 25.8.18 klo 16 alkaen. Teemana 

meillä on värit – pukeudu siis halutessasi mahdollisimman värikkäästi! 

 

Sään ja ratsastusalueiden kunnon salliessa kilpailut ratsastetaan ulkokentällä ja verryttely tapahtuu 

liukuvasti maneesissa. Rankkasateen sattuessa tai kentän ollessa liian märkä pidetään kilpailut maneesissa, 

jolloin verryttely tapahtuu maneesissa ryhmissä. Alempaa löydät alustavan aikataulun molemmille 

vaihtoehdoille. Aikataulu voi muuttua tilanteiden mukaan reilustikin! 

 

Kokeilemme näissä kilpailuissa uutta toimihenkilötehtävää, videokuvaajaa. Toimihenkilölistassa määritelty 

videokuvaaja on toimistossa viimeistään 10 minuuttia ennen luokan verryttelyn alkua, jolloin kukin 

ratsastaja voi halutessaan toimittaa oman kuvauslaitteensa nimettynä (esim. maalarinteipillä nimi) ja 

ohjeistaa sen käytön hänelle. Luokan aikana videokuvaaja videoi kaikkien laitteensa toimittaneiden 

ratsukoiden suoritukset parhaansa mukaan. Huom! Palvelun hyödyntäminen on täysin kilpailijan omalla 

vastuulla eikä seura tai määritetty toimihenkilö voi vastata sattuneista vahingoista tai videoiden laadusta. 

 

Pisteidenlasku suoritetaan Equipe-ohjelmaa hyödyntäen ja arvostelupöytäkirjoista säilytetään valokuvat 

mahdollisia tarkistuksia varten. Ratsastajat voivat noutaa omien suoritustensa arvostelupöytäkirjat 

pisteidenlaskijoilta aikaisintaan noin 10 minuuttia oman suorituksen jälkeen. 

 

Radan rakennus alkaa klo 15.00 ja paikalle toivotaan mahdollisuuksien mukaan kaikkia kilpailijoita. 

 

Kilpailupaikalla meitä palvelevat tuttuun tapaan Katrilli-kioskin ihanat leidit. Luvassa on apua niin janoon 

kuin makean tai suolaisenkin nälkään. 

 

Lämpimästi tervetuloa viettämään iloista iltapäivää! 

 

Laura Mattila, kilpailutoimikunnan vetäjä 
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Alustava aikataulu ulkokentän ollessa käytettävissä 
 

Luokan 1 verryttely alkaa klo 15.45 ja luokka alkaa klo 16.00. Luokka loppuu noin klo 16.05, minkä jälkeen 

suoritetaan pisteidenlasku ja palkintojenjako (noin klo 16.15).  

 

Luokka 2 alkaa n. klo 16.20 ja päättyy noin klo 17.20. Luokan jälkeen lasketaan viimeisenkin ratsukon 

pisteet ja suoritetaan palkintojenjako (n. klo 17.25). 

 

Luokassa 3 ei yhtään lähtöä, luokkaa ei ratsasteta! 

 

Luokka 4 alkaa n. klo 17.35 ja päättyy noin klo 18.30. Luokan jälkeen lasketaan viimeisenkin ratsukon 

pisteet ja suoritetaan palkintojenjako (n. klo 18.35). 

  

Luokka 5 alkaa n. klo 18.40 ja päättyy noin klo 20.35. Luokan jälkeen lasketaan viimeisenkin ratsukon 

pisteet ja suoritetaan palkintojenjako (n. klo 20.40). 

 

Luokka 6 alkaa n. klo 20.45 ja päättyy noin klo 21.10. Luokan jälkeen lasketaan viimeisenkin ratsukon 

pisteet ja suoritetaan palkintojenjako (n. klo 21.15). 

 

Alustava aikataulu vain maneesin ollessa käytettävissä 
 

Luokan 1 verryttely alkaa klo 15.45 ja luokka alkaa klo 16.00. Luokka loppuu noin klo 16.05, minkä jälkeen 

suoritetaan pisteidenlasku ja palkintojenjako (noin klo 16.15). 

 

Luokan 2 verryttelyryhmän 1 verryttely alkaa klo 16.05 ja luokka alkaa klo 16.20. Ryhmään 1 kuuluvat  

 

Terhi Korte – Fella 

Erja Huovinen – Zamirah 

Kristiina Orajärvi – Danitus 

Marko Pirttikoski – Afrika 

Tanja Hahtonen – Silveri 

Ullamaija Parkkonen – Alastra 

 

Verryttelyryhmän 2 verryttely alkaa klo 16.50 ja luokka jatkuu klo 17.05. Ryhmään 2 kuuluvat  

 

Mirka Kyllönen – Elari 

Eija Jorma – Cami 

Kirsi Putkonen – Fella 

Mari Siliämaa – Aapo 

Ida Hernesniemi – Silveri 

Kristiina Orajärvi – Afrika 

 

Luokan jälkeen lasketaan viimeisenkin ratsukon pisteet ja suoritetaan palkintojenjako (n. klo 17.40). 
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Luokassa 3 ei ole yhtään lähtöä, luokkaa ei ratsasteta! 

 

Luokan 4 verryttelyryhmän 1 verryttely alkaa klo 17.35 ja luokka alkaa klo 17.50. Ryhmään 1 kuuluvat  

 

Elsa Laukkanen – Akito 

Emma Pirttikoski – Aapo 

Tanja Hahtonen – Zamirah 

Niina Maskonen – Elari 

Vera Vaskivuo – Alastra 

 

Verryttelyryhmän 2 verryttely alkaa klo 18.15 ja luokka jatkuu klo 18.30. Ryhmään 2 kuuluvat  

 

Terhi Korte – Fella 

Tuuli Lappi – Paula 

Viivi Tuomikoski – Magyar 

Anni Tervonen – Zamirah 

Elsa Laukkanen – Aapo 

 

Luokan jälkeen lasketaan viimeisenkin ratsukon pisteet ja suoritetaan palkintojenjako (n. klo 19.00). 

 

Luokan 5 verryttelyryhmän 1 verryttely alkaa klo 18.55 ja luokka alkaa klo 19.10. Ryhmään 1 kuuluvat 

 

Jonna Lampela – Danitus 

Laura Mattila – Faido 

Ida Turpeinen – Safir ox 

Katja Pirttikoski – Ultraboy 

Matti Fröjd – Wendi 

Emmi Sikkilä – Paula 

Maria Anias – Afrika 

 

Verryttelyryhmän 2 verryttely alkaa klo 20.00 ja luokka jatkuu klo 20.15. Ryhmään 2 kuuluvat  

 

Jonna Lampela – Magyar 

Nadja Heikura – Elari 

Laura Mattila – Castello 

Susanna Eksymä – Ultraboy 

Venla Hyrynkangas – Wendi 

Ida Turpeinen – Matrix 

Emmi Sikkilä – Cami 

 

Luokan jälkeen lasketaan viimeisenkin ratsukon pisteet ja suoritetaan palkintojenjako (n. klo 21.10). 
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Luokan 6 verryttely alkaa klo 21.05. Luokka alkaa klo 21.15 ja loppuu noin klo 21.40. Luokan jälkeen 

lasketaan viimeisenkin ratsukon pisteet ja suoritetaan palkintojenjako (n. klo 21.45). 

 

 


