
    KILPAILUKUTSU 
TALLIMESTARUUDET 2016 KAIKILLE 

RATSASTUSKOULUMME OPPILAILLE   

VAUVASTA MUMMOON  

TERVETULOA JAAKKOLAN RUSTHOLLIN JÄRJESTÄMIIN 

KOULU- JA ESTERATSASTUKSEN TALLIMESTARUUKSIIN 

SUNNUNTAINA 27.11. ALKAEN KLO 10.00 

 

LUETHAN OHJEET ENNEN ILMOITTAUTUMISTA! 

KOULULUOKAT: 

Luokka 1. Perusmerkinkoulukoe ilman laukka osuutta 

- avoin aloitteleville ratsastajille 

- avustaja pakollinen 

Luokka 2. Perusmerkinkoulukoe 

- avoin aloitteleville ratsastajille 

- shetlanninponit palkitaan erikseen 

Luokka 3. Helppo C Tutustumisluokan kouluohjelma (rata A) 2003 

- avoin KAIKILLE 

- shetlanninponit ja ratsastuskoulun ulkopuoliset ratsukot 

palkitaan erikseen 

Luokka 4. Helppo B :3 2009 

- avoin KAIKILLE 

- ratsastuskoulun ulkopuoliset ratsukot palkitaan erikseen 

 

Luokka 5. Helppo A:0 2009 

- avoin ratsastuskoulun ulkopuolisille ratsukoille 

 



 

 

ESTELUOKAT: 

Luokka 6. Puomiluokka arv. A.2.0 

- avoin aloitteleville ratsastajille 

- avustaja pakollinen 

Luokka 7. 40cm arv. 367.1 

- avoin aloitteleville ratsastajille 

- ristikot shetlanninponit, 40cm muut ponit ja hevoset 

- shetlanninponit palkitaan erikseen 

Luokka 8. 60cm arv. 367.1 

- avoin KAIKILLE 

- 40cm shetlanninponit, 60cm muut ponit ja hevoset 

- shetlanninponit ja ratsastuskoulun ulkopuoliset ratsukot 

palkitaan erikseen 

Luokka 9. 80cm arv. 367.1 

- avoin KAIKILLE 

- ratsastuskoulun ulkopuoliset ratsukot palkitaan erikseen 

Luokka 10. 100cm arv. 367.1 

-avoin ratsastuskoulun ulkopuolisille ratsukoille 

 

ERITYISMÄÄRÄYKSET ELI OHJEET: 

- ilmoittautumiset Johannan kautta maneesissa olevaan listaan viim. 

torstaina 25.11. klo 21.00 (Tai tekstiviestillä Johannalle nro. 044 

3318112. Ratsastuskoulun oppilaat huomatkaa, jos hevosille tulee 

liikaa ratoja tai valitsemasi hevonen ei ole sopiva, vaaditaan hevosen 

vaihtoa) 

 

- jokainen ratsastaja tarkistaa ilmoittautumisensa yhteydessä vieressä 

olevasta listasta ponit tai hevoset joilla voi osallistua, jotta kaikilla on 

mahdollisuus päästä mukaan 

 

 



- käytössä olevat ponit ja hevoset: Mimmi, Likka, Melli, Lyyli, Pimu, 

Tennari, Friidu, Jesu (talutuksessa), Onni, Donna, Mars, Leena, Aksu, 

Herkko, Skidi, Lilla, Vekkuli, Jööti ja Merle. 

 

- Jossulta erikseen kysyttävissä Hyrrä ja Kisu.  

 

- jokainen hevonen saa mennä 4 koululuokkaa ja 4 esteluokkaa. 

Molemmissa lajeissa 2 luokkaa pitää olla helppoja (1,2,6,7) 

 

- Lähtömaksut 13e/ratsukko/rata. Jälki-ilmoittautumismaksu 

18e/ratsukko/rata. Lähtömaksut tulee olla maksettu ennen luokan 

alkua 

 

- ruusukepalkinnot lähtömäärän mukaan, luokissa 1,2,3,4,6,7,8, ja 9 

voitajille pokaalit. 

 

- Kanslia aukeaa kilpailupäivänä klo 9.00 

 

- Kouluratsastusluokissa 1, 2 ja 3 raipan käyttö sallittua, luokassa 4 ja 5 ei 

raippaa saa ottaa mukaan radalle 

 

- Kilpailuverryttely tapahtuu maneesin toisessa päässä ja kilpailut 

toisessa, joten huolehdithan omasta verryttely ajastasi. Verryttelyssä saa 

olla samaan aikaan 4 ratsukkoa. 

 
- TALLI PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTTAA RATSASTAJIEN PONEJA TAI HEVOSIA, MIKÄLI 

NE EIVÄT OLE SOPIVIA TAI PONILLA TAI HEVOSELLA ON LIIKAA RATOJA 

 

- Jokainen ratsastaja huolehtii kilpailupäivänä tallissa oman hevosensa 

varusteet puhtaana paikoilleen ja hevosen hyvin hoidettuna omaan 

karsinaansa (riimu oveen) suorituksen loputtua.  

 

 

- Jotta ratsastaja voi osallistua esteluokkaan tulee hänen kilpailla myös 

esteluokkaa vastaavassa koululuokassa. Tämä ei koske ratsastuskoulun 

ulkopuolelta tulevia ratsukoita. 

 

KAIKKI MUKAAN KILPAILEMAAN JA KANNUSTAMAAN!    

 

 


