Tervetuloa
Husön Ratsastajat ry:n järjestämiin harjoitusestekilpailuihin lauantaina
11.7.2020 klo 10.00 alkaen Husön Ratsastuskeskukseen.

Luokat:
1. Puomi / Ristikko, arv. A.0.0
2. 40 cm, arv. 367.4 (A0/A2)
3. 60 cm, arv. 367.4 (A0/A2)
4. 80 cm, arv. 367.4 (A0/A2)

Erityismääräykset:
•

Kilpailut ovat avoinna ensisijaisesti HuRalaisille ja vain hevosilla, jotka asuvat Husössä. Eli emme
ota kilpailuihin ulkopuolisia muilta talleilta. Varmistathan, että HuRan vuoden 2020 jäsenmaksusi
on maksettu.

•

Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 6.7.2020 Rosalle sähköpostilla
rosa.ronnberg@gmail.com tai whatsappilla nroon 040 769 4925.

•

Lähtömaksu HuRalaisilta 10€ (muut 20€) ja hevosvuokra 20€ maksetaan suoraan seuran tilille
Nordea FI36 1388 3000 1324 27 viimeistään keskiviikkona 8.7.2020.

•

Jälki-ilmoittautumisia otetaan, mikäli luokissa on tilaa. Jälki-ilmoittautumismaksu on lähtömaksu
kaksinkertaisena.

•

Lähtölista julkaistaan HuRan nettisivuilla ja facebookissa viimeistään perjantaina 10.7.2020.

•

Lähdön peruutukset viimeistään perjantaina 10.7.2020 mennessä. Tämän jälkeen peruutetuista
lähdöistä lähtömaksut palautetaan vain sairastapauksissa lääkärintodistuksella.

•

Kilpailussa tuomarina toimii Tiina Ojala ja ratamestarina Suvi Takko.

•

Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Kilpailuasuna siisti ratsastusasu,
1.1.2018 voimaan tulleiden määräysten mukainen turvakypärä pakollinen. Huomioithan, että
kilpailija ei saa käyttää sellaisia asusteita, koruja tai kampauksia, jotka kiinnijäädessään voivat olla
vaaraksi. Turvalliseen ratsastusasuun eivät kuulu huput, kaulahuivit yms.

•

Kilpailut käydään Husön Ratsastuskeskuksen hiekkapohjaisella kentällä (säävarauksella
hiekkapohjaisessa maneesissa verkkaryhmittäin). Kentällä käytössä ns. juokseva verkka.

•

Paikalla HuRan pienimuotoinen buffetti, maksut ensisijaisesti Mobile Pay:llä.

•

Kilpailuissa pätee samat toimihenkilö-käytännöt kuin normaalisti seurakilpailuissakin.

•

Jokaisen tuntihevosella kilpailevan tulee keskustella opettajansa kanssa hevos- ja
luokkavalinnoistaan. Lisäksi tulee ilmoittaaa 1-3 hevostoivetta sekä ratsastuksenopettajan nimi.

•

Radanrakennus kilpailuaamuna n. 1,5 h ennen kilpailujen alkua.

•

Tiedustelut Rosa Rönnbergiltä (whatsapp: 040 769 4925) sähköpostilla rosa.ronnberg@gmail.com.

•

Järjestäjä pitää itsellään oikeudet muutoksiin.

Ohjeita COVID-19 –pandemiatilanteeseen:
•
•

•
•
•
•
•
•

Kilpailut eivät ole avoinna yleisölle. Kilpailijan mukana kilpailuihin saa tulla korkeintaan yksi henkilö,
esim. vanhempi, hevosenhoitaja tms.
Ethän tule kilpailuihin sairaana tai jos sairastamisesta on kulunut alle 2 viikkoa tai jos sinulla on
pieniäkään sairastumisen oireita, tai olet ollut kontaktissa sairastuneeseen henkilöön viimeisen 2
viikon aikana.
Ethän tule kilpailuihin jos kuulut riskiryhmään.
Huolehdi kilpailupaikalla turvaväleistä ja noudata hyvää yskimis- ja käsihygieniaa. Kilpailupaikalla
tarjolla käsidesiä.
Vältä turhaa sisätiloissa ja talleissa liikkumista. WC:t ratsutuvassa.
Tartuntariskin minimoimiseksi kilpailuissa ei järjestetä palkintojenjakoja, vaan ruusukkeet ja
pöytäkirjat voi noutaa kilpailupaikalla erikseen ohjeistetusta paikasta.
Verryttelyssä saa olla max. 8 ratsukkoa kerrallaan.
Noudata järjestäjän ohjeita ennen kilpailua ja kilpailun aikana.

Tervetuloa!

