Tawast Riders ry

Hämeen alueen hevostaitokilpailut 2012
Tervetuloa Suomen Ratsastajainliitto ry:n Hämeen alueen sekä Tawast Riders ry:n järjestämään
Hämeen alueen hevostaitomestaruuskilpailuun Alaspään Ratsastuskeskukseen
(Rengontie 37, 13500 Hämeenlinna) la 28.4.2012 klo 14.00 alkaen.
SARJA I
Luokka on avoin kaikille vuonna 2000 ja sen jälkeen syntyneille.
Alaikärajaksi suositellaan 10 vuotta.
Taitotaso: Perushoitomerkki ja Hoito I-merkki tai vastaavat tiedot ja taidot
SARJA II
Luokka on avoin kaikille vuonna 1994–1999 syntyneille.
Taitotasot: Perushoitomerkki, Hoito I ja Hoito II-merkit, Lääkintä- ja Ruokintamerkki tai
vastaavat tiedot ja taidot.

SARJA III
Avoin senioreille
Taitotasot: Perushoitomerkki, Hoito I ja Hoito II-merkit, Lääkintä- ja Ruokintamerkki tai
vastaavat tiedot ja taidot.

LISÄKSI JOUKKUEKILPAILU
Joukkueeseen kuuluu 3 kilpailijaa, jotka edustavat samaa ratsastusseuraa, 4H-liiton
jäsenyhdistystä tai Suomen Hippoksen ravikerhoa. Kilpailijoiden tulee osallistua eri sarjoihin.
Kilpailijoiden käytännön ja teoriakokeiden pistemäärät lasketaan yhteen ja suurimman
yhteenlasketun pistemäärän saavuttanut joukkue on voittaja.
Molempiin sarjoihin kuuluu teoriakoe ja käytännön koe. Teoriakokeiden kysymykset ja käytännön
kokeiden tehtävät pohjautuvat SRL:n julkaisemaan hevostaitokansioon, mutta voivat olla myös
kansion ulkopuolelta.
ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ:
1. Sitovat ilmoittautumiset kirjallisesti viimeistään su 22.4. sähköpostitse osoitteeseen
info@tawastriders.net. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava kilpailijan nimi, osoite,
puhelinnumero, syntymäaika, seura sekä sarja, johon osallistuu. Mikäli kilpailijat osallistuvat
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myös joukkuekilpailuun, heidän tulee ilmoittaa koko joukkueen kokoonpano sekä joukkueen
yhteyshenkilö ja hänen puhelinnumeronsa ilmoittautumisen yhteydessä.
Jos kilpailija tarvitsee teoriakokeeseen tai tehtäväradalle mukaansa henkilökohtaisen avustajan,
siitä tulee kertoa ilmoittautumisen yhteydessä.
2. Kilpailijan pitää olla Suomen Ratsastajainliiton jäsen SRL:n ratsastusseuran henkilö- tai
perhejäsenyyden kautta. Lisäksi kilpailuun voivat osallistua Suomen 4H-liiton jäsenyhdistyksen ja
Suomen Hippoksen nuorisoravikerhojen jäsenet.
3. Kilpailija ei tarvitse kilpailulupaa.
4. Kilpailussa noudatetaan Suomen Ratsastajainliiton 1.1.2010 voimaan astuneita
Hevostaitokilpailusääntöjä. Säännöt löytyvät SRL:n internetsivujen www.ratsastus.fi materiaaliosiosta.
5. Kännyköiden käyttö on kielletty kilpailusuorituksen aikana.
6. Osallistumismaksu on 15 euroa, joka maksetaan käteisellä kilpailupaikalla.
7. Mikäli kilpailija jättää saapumatta kilpailuihin ilman pätevää syytä, peritään puolet
osallistumismaksusta jälkikäteen.
8. Palkintoina jaetaan kolmelle parhaalle mitalit ja kaikille sijoittuneille esinepalkinnot. Kaikki
osallistujat saavat ruusukkeen. Lisäksi kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan esinepalkintoja.
9. Joukkuekilpailun kolmelle parhaalle joukkueelle jaetaan mitalit ja ruusukkeet.
10. Kilpailujen johtajana toimii Jenni Tiipiö ja päätuomarina Terhi Koivula.
11. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.
12. Kilpailutiedustelut Eveliina Toivonen 040 723 3248 eve@alaspaanratsastuskeskus.net.
Lisätietoja hevostaitokilpailuista yleisesti SRL / Hanna Talvitie, hanna.talvitie@ratsastus.fi tai p.
09 229 45242.
Tervetuloa kilpailemaan hevostaidoista!
Suomen Ratsastajainliitto ry, Hämeen alue
Tawast Riders ry
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