Tervetuloa Nastolan Urheiluratsastajat ry:n
järjestämiin Hämeen alueen
hevostaitokilpailuihin Nastolaan Ratsutalli
Uusmattilaan 1.4.2013 alkaen klo 11.00
SARJA 1.
Avoin vuonna 2001 ja sen jälkeen syntyneille. Alaikärajaksi suositellaan 10 vuotta. Taitotaso:
Perushoitomerkki ja Hoito I -merkki tai vastaavat tiedot ja taidot.

SARJA 2
Avoin vuonna 1995–2000 syntyneille. Taitotaso: Perushoitomerkki, Hoito I ja Hoito II -merkit,
Lääkintä- ja Ruokintamerkki tai vastaavat tiedot ja taidot.

SARJA 3.
Avoin senioreille (yli 18 v) Taitotaso: Perushoitomerkki, Hoito I ja Hoito II -merkit, Lääkintä- ja
Ruokintamerkki tai vastaavat tiedot ja taidot.

LISÄKSI JOUKKUEKILPAILU sarjan 1 ja 2 osallistujille:
Joukkueeseen kuuluu kolme juniorikilpailijaa, jotka edustavat samaa ratsastusseuraa, 4H-liiton
jäsenyhdistystä tai Suomen Hippoksen ravikerhoa. Joukkueella pitää olla osallistujia molemmissa
juniorisarjoissa (sarja 1 ja sarja 2). Joukkueen kilpailijoiden teoriakokeiden ja käytännön kokeiden
tulokset lasketaan yhteen. Suurimman yhteenlasketun pistemäärän saavuttanut joukkue on
voittaja.
Teoriakokeiden kysymykset ja käytännön kokeiden tehtävät pohjautuvat pääosin SRL:n
julkaisemaan Hevostaito-oppaaseen (versio 2013).
Kaikkiin sarjoihin kuuluu teoria- ja käytännönkoe.

ERITYISMÄÄRÄYKSET:
1. Sitovat ilmoittautumiset 25.3.2013 mennessä sähköpostilla osoitteeseen naura(at)naura.fi.
Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava:
-

kilpailijan nimi, osoite ja puhelinnumero
syntymäaika
seura
sarja, johon osallistuu.
Mikäli kilpailijat osallistuvat joukkuekilpailuun, heidän tulee ilmoittaa koko joukkueen
kokoonpano, joukkueen johtaja ja hänen puhelinnumeronsa.

2. Kilpailijan pitää olla Suomen Ratsastajainliiton jäsen SRL:on kuuluvan ratsastusseuran henkilötai perhejäsenyyden kautta. Lisäksi kilpailuun voivat osallistua Suomen 4H-liiton jäsenyhdistyksen
ja Suomen Hippoksen nuorisoravikerhojen jäsenet.
3. Kilpailija ei tarvitse kilpailulupaa.

4. Kilpailuissa noudatetaan Suomen Ratsastajainliiton 1.1.2013 voimaan astuneita
Hevostaitokilpailusääntöjä. Säännöt löytyvät SRL:n internetsivujen www.ratsastus.fi Materiaalitosiosta.
5. Kilpailusuorituksen aikana kilpailijalla ei saa olla Hevostaitokansiota/-opasta mukana.
Kännyköiden käyttö on kielletty kilpailijoilta koko kilpailusuorituksen ajan. Kilpailusuoritus alkaa
teoriakokeella ja päättyy kilpailijan palauttaessa kilpailunnumeronsa kansliaan.
6. Osallistumismaksu on 15 euroa, joka maksetaan käteisellä kilpailukansliaan. NaUraa edustavien
maksu on 5 euroa.
8. Palkintoina jaetaan kolmelle parhaat esinepalkinnot. Kaikki osallistujat palkitaan myös
ruusukkein. Lisäksi Hämeen alue maksaa molempien juniorisarjojen (sarjat 1 ja 2) voittajien
matkakulut Valtakunnallisiin Hevostaitokisoihin Aitooseen toukokuussa 2013.
9. Kilpailujen johtajana Marja Nuuttila ja päätuomarina toimii Hanna Vaak.
11. Järjestäjä pidättää itsellään oikeudet muutoksiin.
12. Tiedustelut Marja Nuuttila, 050 323 6763, marja.nuuttila(at)phnet.fi
13. Kilpailupaikkana Ratsutalli Uusmattila, Tallitie 18, Nastola. Kartta tallille löytyy seuran
nettisivuilta www.naura.fi.

Tervetuloa!

