KILPAILUKUTSU
Tervetuloa kilpailemaan Alaspään Ratsastuskeskus Oy:n ja Tawast Riders ry:n järjestämiin 1-tason
esteratsastuskilpailuihin 18.10.2015 sunnuntaina klo 10.00 alkaen Alaspään Ratsastuskeskukseen Hämeenlinnaan.
Kilpailuissa ratsastetaan myös Tawast Ridersin koulumestaruudet.
Luokka 1:

50cm arv. A.2.0
Avoin kaikille, TwR:n starttimestaruus

Luokka 2:

70cm arv. 367.1 (A2/A2)
Avoin kaikille, TwR:n juniori- ja seniorimestaruus
(seniorimestaruuteen tässä luokassa voivat osallistua vain ratsukot,
jotka eivät ole saaneet hyväksyttyä tulosta 80cm tasolla tai korkeammalla)

Luokka 3:

90cm arv. 367.1 (A2/A2
Avoin kaikille, TwR:n juniori- ja seniorimestaruus

Mikäli kilpailet seniorimestaruudesta ja aiot kilpailla luokat 2 ja 3 samalla ratsulla, ilmoita kummassa luokassa
osallistut seniorimestaruuteen.
ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ
1. Ilmoittautuminen ke 14.10. mennessä Alaspään Ratsastuskeskuksen nettisivujen
(www.alaspaanratsastuskeskus.net) ilmoittautumislomakkeella. Mikäli ilmoitat sähköpostiosoitteesi, niin saat
ilmoittautumisen perille saapumisesta vahvistuksen. Ongelmatilanteissa voit ilmoittautua myös tekstiviestitse
numeroon 040 7764774.
2. Ilmoittautumismaksu 5€/luokka, lähtömaksu 5€/TwR jäsen, 7€/muut. Kanslia aukeaa 45min ennen kilpailuiden
alkua.
3. Lähtölistat ovat nähtävillä Alaspään tallin nettisivuilla lauantaina 17.10. Lähtöaikatiedusteluja ei tehdä.
4. Kilpailuiden johtaja sekä turvallisuuspäällikkö on Terhi Koivula 040 727 2626. Tuomarina toimii Jenni Tiipiö ja
ratamestarina Birgitta Salminen.
5. Luokka järjestään, mikäli lähtijöitä on vähintään kolme (3).
6. Ilmoittautumisajan päätyttyä tehtyjä ilmoittautumisia ei huomioida. Jälki-ilmoittautuneita voidaan ottaa
esimerkiksi peruuttaneiden tilalle, mikäli kilpailuidenjärjestäjä niin päättää. Jälki-ilmoittautumismaksu on 5€.
7. Kilpailuissa ratsastusalueena toimivat hiekkapohjaiset ratsastuskentät.
8. Kilpailupaikalla toimii kisakahvio.
9. Luokissa sijoittuneille jaetaan ruusukkeet. Seuranmestaruuksien voittajat saavat kiertopalkintopokaalit ja kolme
parasta pokaalit.
10. Kaikilta kilpailijoilta vaaditaan jonkun ratsastusseuran jäsenyys. Tämä on pyydettäessä pystyttävä todistamaan
kansliassa.
11. Peruutukset voi ilmoittaa la 17.10. asti nettisivujen kautta samalla lomakkeella kirjoittamalla Muuta -kohtaan
että perut lähtösi. Kilpailupäivänä peruutukset vain numeroon 045 1250700 . To 15.10. klo 18.00 jälkeen tulleista
peruutuksista veloitetaan ilmoittautumismaksu, mikäli ratsukolla ei ole esittää lääkärin- tai eläinlääkärintodistusta.
12. Tawast Ridersin mestaruudet: (avoimet TwR:n jäsenille)
 Starttimestaruus: Avoin ratsastajille, jotka eivät ole sijoittuneet 70cm tai sitä korkeammissa luokissa.
 Juniorimestaruus: Avoin 1997 ja sen jälkeen syntyneille ratsastajille.
 Seniorimestaruus: Avoin 1996 ja sitä ennen syntyneille ratsastajille.
 Ratsukko voi kilpailla vain yhdestä mestaruudesta, joka tulee ilmoittaa etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.
Sama ratsastaja voi kilpailla samasta mestaruudesta useammalla eri hevosella, mutta tällöin vain ratsastajan paras
suoritus otetaan huomioon mestaruuskilpailu
13. Järjestäjä pidättää itsellään oikeudenmuutoksiin.
kilpailut@alaspaanratsastuskeskus.net

www.tawastriders.net

