KANGASALAN RATSASTAJIEN SEURANMESTARUUS 2017 – KOULURATSASTUS

Tervetuloa Kangasalan Ratsastajien järjestämään kouluratsastuksen seuranmestaruuskilpailuun
Pohtiolammen Ratsastuskeskukseen lauantaina 12.8.2017 klo 10 alkaen. Seuranmestaruusluokat ovat
avoimia Kangasalan Ratsastajia edustaville ratsukoille.
Luokka 1 – Helppo C EB Special 2015
Harrastajamestaruus
Avoin niille KaRaa edustaville ratsukoille, jotka eivät ole kilpailleet 2-tasolla tai korkeammalla
kouluratsastuksessa Helppo B tai vaikeammissa luokissa. Ratsastajalla ei saa olla kansallista A-lupaa.
Harrastajamestaruus on avoin ratsastajille, jotka tämän vuoden aikana täyttävät 18 v. tai ovat nuorempia.
Luokka 2 – Helppo B:3 2009
Aikuismestaruus
Avoin niille KaRaa edustaville ratsukoille, jotka eivät ole kilpailleet 2-tasolla tai korkeammalla
kouluratsastuksessa Helppo A tai vaikeammissa luokissa kuluvan tai edellisen kauden aikana. Ratsastajalla
ei saa olla ollut kansallista A-lupaa viiden edellisen kauden aikana. Aikuismestaruus on avoin ratsastajille,
jotka tämän vuoden aikana täyttävät 19 v. tai ovat vanhempia.
Luokka 3 – Helppo B:3 2009
Ponimestaruus
Avoin KaRaa edustaville poniratsukoille.
Luokka 4 – B-merkin kouluohjelma 2010
Suomenhevosmestaruus
Avoin KaRaa edustaville suomenhevosratsukoille.
Luokka 5 – B-merkin kouluohjelma 2010
Juniorimestaruus
Avoin KaRaa edustaville junioriratsukoille.
Luokka 6 - Helppo A:2 2009
Seniorimestaruus
Avoin KaRaa edustaville senioriratsukoille.
Erityismääräykset
 Ilmoittautumisaika päättyy maanantaina 7.8.2017 klo 24. Ilmoittautumiset vain Kipan kautta.
 Seuramestaruuksista voivat kilpailla ratsastajat, jotka edustavat Kangasalan Ratsastajia.
 Ratsukko saa osallistua vain yhteen mestaruusluokkaan, ratsastaja saa kilpailla kahdesta eri
mestaruudesta.
 Ratsu saa osallistua vain kahteen luokkaan tai samaan luokkaan kahdesti, jos sillä osallistuu kaksi eri
ratsastajaa. Ratsastaa saa vain ko. mestaruusluokkiin osallistuva(t) ratsastaja(t).
 Mikäli luokkaan osallistuu alle 3 ratsukkoa, luokkia voidaan yhdistää.
 Kaikissa luokissa noudatetaan voimassa olevia kilpailusääntöjä ikäryhmien osalta. Nuoret
ratsastajat (19–21 vuotta) kilpailevat seniorimestaruudesta.
 Kilpailuasuna 1-tason kilpailuihin hyväksytty asu eli siisti ratsastusasu.
 Ilmoittautuminen on samalla lähdönvarmistus. Poisjäännit tulee kuitenkin ilmoittaa sähköpostitse
osoitteeseen anna.l.heikkinen@uta.fi.









Lähtölistat julkaistaan Kipassa viimeistään perjantaina 11.8.2017.
Ilmoittautumis‐ ja lähtömaksu 15 € maksetaan kansliaan viimeistään ½ h ennen starttia.
Kanslia avataan tunti ennen ensimmäisen luokan alkua ja suljetaan puoli tuntia viimeisen luokan
päättymisen jälkeen. Kanslian puhelinnumero on 045-3313002.
Palkintona kolme parhaalle seuramestaruusmitalit ja ruusukkeet.
Kilpailuja koskeviin tiedusteluihin vastaa Anna Heikkinen, puh 044-2885257.
Paikalla on buffetti.
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.
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