
Syyskupin 2. osakilpailu kouluratsastus 

27.10.2019 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 Kojolassa asuvilla hevosilla, myös ulkopuolisia mahtuu 

muutama mukaan.  

Muut osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä. Max 40 lähtöä. Tuntihevosia on käytössä 8. 

 

 

Luokka 1: Helppo B K.N. Special 2009 tai Helppo C:2 2000, avoin tuntiratsastajille  

Luokka 2: Helppo D 2019, Helppo E 2019 tai Helppo F 2019, avoin tuntiratsastajille 

Luokka 3: Valinnainen kouluratsastusohjelma ratsukon tason mukaan: Helppo A:0 2009, Helppo 
B K.N. Special 2009, Helppo C:2 2000, Helppo D 2019, Helppo E 2019, Helppo F 2019, avoin 
kaikille 

 

 

Järjestäjä pidättää oikeuden rajata tai muuttaa osallistujamäärää.  

Koko kilpailussa max 40 starttia. 

 

 

 

 

 



Erityismääräykset: 
 

• Helppo F ohjelmassa avustaja sallittu. 

• Ilmoittautumiset tallin seinällä olevaan listaan torstaihin 24.10.2019 mennessä. 
Hevostoiveet (3 hevosta) esitettävä samassa yhteydessä. Marianne jakaa tuntiratsastajien 
hevoset osanottajien kesken.  

• Lisäksi noudatetaan seuraavia ohjeita: 
o Kilpailuasuksi siisti ja turvallinen vaatetus, turvakypärä on pakollinen ja sen on 

oltava VG1 hyväksytty. 
o Kilpailija ei saa käyttää asusteita, koruja tai kampauksia, jotka kiinni jäädessään 

voivat olla vaaraksi. Tämä tarkoittaa, että kilpailuissa ei saa käyttää hupullista 
takkia, hiukset on laitettava kiinni esim. nutturalle, poninhäntä ei ole sallittu. 

o Radalla saa käyttää halutessaan raippaa tai kannuksia, ei molempia, eikä 
kumpaakaan ole pakko käyttää. 

• OSALLISTUMISMAKSU LYRAn jäsenille 5€/lähtö, muiden seurojen jäsenille ja Green 
Cardilaisille 10€/lähtö, maksetaan käteisellä kilpailukansliaan viimeistään tunti ennen omaa 
lähtöaikaa. 

• HEVOSMAKSUT TUNTIHEVOSISTA 10 €/lähtö, maksetaan hopotissa viimeistään la 26.1. 

• Luokassa 1 enintään 2 ratsastajaa/ hevonen, yhteensä koko kilpailuissa enintään 4 
ratsastajaa/ hevonen. 

• Palkintoina ruusukkeet. 

• Osallistujilta vaaditaan jonkin ratsastusseuran jäsenyys tai Green Card.  

• Koulukisat ratsastetaan maneesissa, verryttely ryhmissä maneesissa. 

• Tuomarina toimii Katja Vola. 

• Kaikki osallistujat ovat velvollisia osallistumaan toimihenkilötehtäviin. 

• Kilpailupaikalla LYRA:n pitämä pienimuotoinen kanttiini. 

• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistus esitettävä 
pyydettäessä. 

• Tiedustelut Mariannelta WhatssApp 040 5668086 

• Muut kuin kilpailijat voivat ilmoittautua toimihenkilötehtäviin ilmoitustaululle tai viestillä 
Mariannelle. Kanttiiniin tarvitaan muutamia leipojia, ilmoittautumiset suoraan Raija 
Holmalle p. 040-7082974 
 

Tervetuloa kisaamaan ja kannustamaan 
kilpailijoita katsomoon! 

 


