
KILPAILUKUTSU 
 

Tervetuloa Ratsastusseura MT-Team ry:n järjestämiin harjoitus- ja seuratason 

esteratsastuskilpailuihin Merjan Tallille / With Hevoset Oy (Turuntie 224, 31500 

Koski Tl) sunnuntaina 24.10.2021 klo 10:00 alkaen. 
 

HARJOITUSKILPAILULUOKAT 

Luokka 1 Puomiluokka, arv. A.1.0  

 

Luokka 2 Ristikkoluokka, max 30 cm, arv. A.1.0 

 

SEURATASON LUOKAT 

Luokka 3 40 cm, arv. 367.1 (A2/A2) 

Avoin kaikille.  

  

Luokka 4 50 cm, arv. 367.1 (A2/A2)  

Avoin kaikille. 

 

Luokka 5 70 cm, arv. 367.1 (A2/A2) 

 Avoin kaikille. 

 

Luokka 6 90 cm, arv. 367.1 (A2/A2) 

 Avoin kaikille. 

 

 

Erityismääräykset:  
 

Kilpailupaikalle ei pidä tulla sairaana, ei edes lievin oirein. 

1. Ilmoittautumiset viimeistään ke 20.10.2021 KIPAAN.  

Harjoituskilpailuluokkien ilmoittautumiset viimeistään ke 20.10.2021 seuran sähköpostiin mt-

team@luukku.com  Ilmoita nimesi, ratsun nimi, luokat ja seurasi sekä yhteystietosi. 

Osallistuminen edellyttää jonkin ratsastusseuran jäsenyyttä. SRL:n jäsenkortti on esitettävä 

kansliassa pyydettäessä. Avustajan käyttö harjoituskilpailuluokissa on sallittua. 

2. Alustavat lähtölistat on nähtävissä KIPASSA kilpailuja edeltävänä lauantaina illalla. 

Harjoitusluokkien lähtölistat nähtävillä seuran fb-sivuilla (tarvittaessa pyydä lähtölista 

sähköpostiisi). 

3. Kilpailuissa on käytössä maksuturva ja seuratason luokkien maksut maksetaan KIPAn kautta 

ilmoittautumisajan puitteissa. Ilmoittautumisajan sisällä peruutukset KIPAssa, jolloin 

ilmoittautumis- ja lähtömaksut palautetaan. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen peruutukset 

seuran sähköpostiin mt-team@luukku.com. Kilpailupäivän peruutukset vain puhelimitse 040 614 

7410. Peruuttamattomista lähdöistä peritään kilpailumaksut sääntöjen mukaisesti.  

 

Harjoitusluokkien peruutukset seuran sähköpostiin mt-team@luukku.com. Kilpailupäivän 

peruutukset vain puhelimitse 040 614 7410. 
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4. Jos ratsun rokotuksen status on kipassa TARKISTETTAVA, tarkistamme todistuksen 

kilpailupaikan kansliassa. 

 

5. Maksut: Luokissa 1 - 2 ilmoittautumis- ja lähtömaksu 6 + 6 €. Luokissa 3 - 6 ilmoittautumis- ja 

lähtömaksu  7 + 8 €. MT-Teamin jäsenille 50 % alennus. Otamme jälki-ilmoittautuneita kunkin 

luokan alkuun asti. Kaikilla jälki-ilmoittautuvilla ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen.  Jälki-

ilmoittautumisen yhteydessä tulee kansliaan ilmoittaa ponin/hevosen virallinen nimi ja 

rekisterinumero sekä osoittaa ratsastajan suoritettu seurakilpailulupamaksu.  

 

6. Palkinnot: Esinepalkinnot sijoittuneille, mitkä voi noutaa kilpailukansliasta. Ruusukkeet SRL:n 

sääntöjen mukaan. Palkintojenjaossa ei kättelyä.  

7. Tuomarina toimii Heikki Mikola, ratamestarina Mauno Mäentausta, turvallisuuspäällikkönä 

Mauno Mäentausta, stewardina Anu Taina ja kilpailun johtajana Mauno Mäentausta. Loimaan EA-

ryhmä on paikalla. 

8. Kanslia on avoinna kilpailupäivänä klo 9:00 alkaen puh. kansliaan 040 614 7410, tiedustelut 

muuna aikana puh. 044 084 2625  

9. Kilpailupaikkana Merjan Tallin maneesi. Verryttely maneesissa ryhmissä. 
 

10. Ratsulla saa olla enintään kaksi lähtöä (puomi/ristikkoluokan suorituksia ei lasketa mukaan). 

Varaathan hevosellesi mukaan mm. omat juomavedet ja muu tarpeellinen, jotta talliin ei tule 

ylimääräistä kulkua. 

11. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.  

 

Kilpailupaikalla herkullinen puffetti ja itsepalvelukirppis, jonka tuotoista puolet menee 

seuran nuorisotyön hyväksi. 

    

TERVETULOA !       

Ratsastusseura MT-Team ry. ja Merjan Talli / With Hevoset Oy 
 

 


