
Kevät Liikan 2.osakilpailu esteratsastus 

su 5.7.2020 klo 10.00 
  

Järjestelyissä ovat mukana Hevosharrastuspalvelut Marianne Hyyrynen, Kojolan Ratsupalvelut Oy 
sekä LYRA. Kilpailut järjestetään Kojolan tallilla os. Kuortaneentie 384, 62100 Lapua. 

Kilpailut järjestetään kilpailuharjoitus-tasolla. SRL:n sääntöjä noudatetaan soveltuvin osin! 
 

Kilpailu on avoin ensisijaisesti Kojolan Ratsupalvelut/Hevosharrastuspalveluiden tuntiratsastajille 
opetushevosilla sekä LYRAn jäsenille, myös ulkopuolisia mahtuu muutama mukaan.  

Muut osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä. Max 40 lähtöä. Tuntihevosia on käytössä 7. 

Kevät Liika on 3 osakilpailun sarjakilpailu, jonka osakilpailut järjestetään: 2.2. kouluratsastus, 
esteratsastus 5.7. ja kouluratsastus 2.8.  

Osakilpailuissa jaetaan pisteitä jokaisessa luokassa: voittajalle 10, toinen 9, kolmas 8, neljäs 7, 
viides 6, kuudes 5, seitsemäs 4, kahdeksas 3, yhdeksäs 2, loput osallistuneet 1.  

Kilpailut järjestetään Kojolan tallilla os. Kuortaneentie 384, 62100 Lapua. 

 
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. 

 
Luokka 1. Avoin opetushevosilla ratsastaville tuntiratsastajille, jotka ovat joko SRL:n 
jäsenseuran jäseniä tai heillä on Green Card: C-merkin esteratsastusrata, taitoarvostelu 
 

a) Käyntipuomit 
b) Ravipuomit  
c) Miniristikot  
d) Puomit ja ristikot 
e) 40-50 cm 

 
 
Luokka 2. Avoin kaikille, C-merkin esteratsastusrata, taitoarvostelu (SRL:n jäsenyys) 
 

a) 40-50 cm 
b) 60-70 cm 

 
Järjestäjä pidättää oikeuden rajata tai muuttaa osallistujamäärää. Max. 40 lähtöä. 



Erityismääräykset: 
 Luokassa 1a avustaja on sallittu 
 Ilmoittautumiset tallin seinällä olevaan listaan tai Mariannelle viestillä 

(Whatsapp 040 5668086) 3.7.2020 klo: 20.30 mennessä, hevostoiveet (4 
toivetta) on esitettävä samalla. Järjestäjä pidättää oikeuden jakaa 
opetushevoset oman harkinnan mukaan. Jokaisella tuntiratsastajalla tulee olla 
4 hevostoivetta! 

 Kilpailuasuna siisti ja turvallinen vaatetus (suositus: ratsastushousut, 
ratsastuskengät ja minichapsit tai saappaanvarret tai ratsastussaappaat, 
ratsastushanskat, siisti huputon yläosa, turvaliivi). Turvakypärä pakollinen ja 
sen on oltava VG1 hyväksytty. 

 SRL:n sääntöjen mukaan kilpailija ei saa käyttää asusteita, koruja tai 
kampauksia, jotka kiinnijäädessään voivat olla vaaraksi. Tämä tarkoittaa, että 
kilpailuissa ei saa käyttää hupullista takkia, hiukset on laitettava kiinni esim. 
nutturalle, poninhäntä ei ole sallittu. 

 Maksut: lähtömaksu 5€ LYRA:n jäseniltä, muut 10€ maksetaan kansliaan 
käteisellä JA hevosenkäyttömaksu 10€ maksetaan hopotiin viimeistään la 4.7. 
Tallin ulkopuoliset hevoset maksavat maneesi/kenttämaksun 10€ käteisellä 
kansliaan. 

 Enintään 4 starttia/hevonen. 
 Osallistujien on oltava jonkun ratsastusseuran jäsen tai Green Card-jäsen. 
 Kilpailut ja verryttely ratsastetaan maneesissa tai kentällä sään ja 

kentän/maneesin kunnon mukaan. 
 Tuomarina Riina Vainionpää 
 Kaikki osallistujat ovat velvollisia osallistumaan toimihenkilötehtäviin. 
 Kilpailupaikalla on pienimuotoinen kanttiini, vain valmiiksi pakattuja 

juomia/ruokia tarjolla, joten omiakin eväitä suositellaan. 
 Hevoset tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistus 

esitettävä pyydettäessä. 
 Tiedustelut Mariannelta Whatsapp 040 5668086 

 
 

Tervetuloa kisaamaan ja kannustamaan! 


