Tervetuloa Team FinCheval ry:n järjestämiin kouluratsastuksen kilpailuharjoituksiin
helatorstaina 25.5.2017 Hulttilan tilalle Vihtiin, osoite: Hulttilantie 30, 03250 Ojakkala.
Luokka 1
Luokka 2
Luokka 3

HeC:1 2000, Rata B, avoin kaikille
HeB:0 2009, Rata B, avoin kaikille
HeA:10 2011, Rata B, avoin kaikille

Erityismääräykset:
1. Ilmoittautumiset viimeistään sunnuntaina 21.5.2017 sähköpostitse tfc@elisanet.fi
Ilmoittautumisessa mainittava ratsastettava luokka, ratsastajan nimi ja seura sekä hevosen/ponin
nimi. Ratsastajan on kuuluttava johonkin SRL:n alaiseen ratsastusseuraan (ota jäsenkortti mukaan).
2. Osallistumismaksu ratsukoilta on 15€/lähtö. Maksut maksetaan oma-aloitteisesti ennen
kilpailuharjoitusta tiistaihin 23.5.2017 mennessä Team FinCheval ry:n tilille: FI81 4006 0010 0428 40,
laita viestiin: kouluratsastus 25.5. ja ratsukon nimi + luokka.
3. Peruutuksista, jotka tehdään ilmoittautumisajan puitteissa, ei veloiteta osallistumismaksua.
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan 5 euroa.
4. Lähdönvarmistukset tehdään kilpailupaikalla kansliassa viimeistään n.40 min ennen arvioitua omaa
lähtöaikaa. Varaudu esittämään kuitti suoritetusta osallistumismaksusta. Mikäli suoritus ei näy
järjestäjän pankkitilillä keskiviikkona 24.5. eikä kuittia maksusta ole esittää, veloitetaan lähtömaksu
käteisenä kansliassa lähdönvarmistuksen yhteydessä.
5. Luokkiin voidaan ottaa jälki-ilmoittautuneita vielä tapahtumapäivänä. Jälki-ilmoittautuneilta peritään
kaksinkertainen osallistumismaksu paikan päällä käteisenä kansliassa.
6. Tiedustelut ja peruutukset joko puh: 050-5511990 tai mail: tfc@elisanet.fi
7. Kilpailuharjoituksen vastaavana ja stewardina toimii Anne Waldén ja arvostelutuomarina on
IIK koulutuomari Kristina Niemelä.
8. Luokka järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 3/luokka. Ratsukot osallistuvat omalla
vastuullaan. Palkintoina jaetaan ruusukkeet kaikille sijoittuneille ja kolmelle parhaalla pieni
esinepalkinto.
9. Luokkien lähtölistat ja aikataulu julkaistaan viimeistään tiistaina 23.5.2017 illalla Teamfincheval ry:n
facebooksivulla sekä www.teamfincheval.fi. Huomioitavaa on, että luokat voidaan ratsastaa eri
järjestyksessä kuin kutsussa on ilmoitettu. Luokat alkavat klo 12:00.
10. Kanslia avataan tuntia ennen kilpailuharjoituksen alkua, kanslian puhelinnumero on 050-5511990.
11. Radat ratsastetaan Hulttilan tilan hiekkapohjaisella ulkokentällä, jolloin verryttely on maneesissa.
Sääolosuhteiden takia voidaan toimia myös päinvastoin.
12. Paikalla on hyvin varustettu puffetti.
13. Kilpailuharjoituksissa noudatetaan edellä mainittujen seikkojen lisäksi soveltuvin osin SRL:n
kilpailusääntöjä 1-tason vaatimusten mukaisesti. Kilpailuasuna siisti ratsastusasu, kannusten käyttö
ei ole pakollista.
14. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin ja oikeuden rajata osallistujien lähtijämäärän max
40 ratsukkoon.

