Kurikan Ratsastajat ry
Jäsentiedote, elo-syyskuu 2015

Vielä loppurutistus!
Koulut on alkaneet ja kesän hevostapahtumien jäljiltä alkaa olla takki tyhjä, mutta niin onnellinen, kun koko
kauden kisat ollaan taas vedetty mallikkaasti läpi :) Iso kiitos loistavalle kökkäväelle! Jäljellä tälle kautta on
enää kahdet kisat - seuramestaruudet, jotka rykäistään läpi syyskuun viimeisenä viikonloppuna.
Mestaruussääntöihin on tullut hieman muutoksia viime vuodesta kilpailujärjestelmämuutoksen myötä,
joten ne kannattaa lukaista läpi ennenkuin ilmoittautuu.
Kutsut mestaruuksiin löytyy tästä tiedotteesta. Koulukisoissa mennään jälleen pitkällä radalla. Hurjan
suosion takia rajasimme kisoja niin, että ratsukko voi ilmoittautua aluksi vain yhteen luokkaan. Toisia
startteja otamme, jos tilaa jää. Näin mahdollisimman moni halukas pääsee starttaamaan kisoihin :)
Talvi otetaan hieman rauhallisemmin, mutta sinnekkin kyllä saa ehdottaa toimintaa. HIHSiin retkeillään
24.10. ja pikkujoulut järjestetään 21.11. mutta muuta ei toistaiseksi ole suunniteltu. Jäsenistöltä olisi kiva
saada vinkkejä, minkälaiselle toiminnalle olisi tilausta, joten heitäthän ehdotusta esim. seuran sähköpostiin
tai vaikka facebookissa :)
Syysterveisin, Janni
HIHS-retki lokakuussa
Kiitokseksi kesän kisaurakasta KuRat tarjoaa ahkerille talkoolaisille kyydin ja osan lipun hinnasta Helsinki
International Horse Show'hun lauantaina 24.10. GP-näytökseen klo 11-19. Lisätietoja ohjelmasta
www.helsinkihorseshow.fi. Lähtö aikaisin aamulla ja paluu myöhään illalla. Jäsenille reissun hinta vain 50e,
sis. kyydin ja lipun. Edullisia lippuja on varattu rajallinen määrä, joten nopeat syövät hitaat! Retki
järjestetään yhdessä IR:n kanssa, kuljetukset joko kimppakyydeillä tai linja-autolla osallistujamäärästä
riippuen. Mikäli matkataan linja-autolla, mukaan voidaan ottaa myös muiden seurojen jäseniä, joilta
kyytimaksu 20e. Sitovat ilmoittautumiset seuran sähköpostiin posti@kurikanratsastajat.net viimeistään
11.10.
Aluemestaruudet syyskuussa
Pohjanmaan aluemestaruuksista kilpaillaan syyskuussa vielä esteillä ja koulussa henkilökohtaisessa
kilpailussa. Kouluratsastuksen aluemestaruudet kisataan 12.9. Vaasassa ja esteratsastuksen 13.9.
Kokkolassa.
Tulevia kisoja
Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut ja KuRat-seuramestaruudet Myllykylän Käräjäkentällä lauantaina 26.9.
klo 11 alkaen.
Luokka 1, Helppo C, tutustumisluokan kouluohjelma (rata A) 2003, päivitetty 2009
Luokka 2, Helppo B:3 2009
Luokka 3, FEI CCI/CIC* A-kenttäkilpailuohjelma 2009
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Ilmoittautumiset 23.9. mennessä sähköpostitse osoitteeseen posti@kurikanratsastajat.net.
Kilpailuihin otetaan max. 40 ratsukkoa. Ensisijaisesti ratsukko voi ilmoittautua yhteen luokkaan,
seuramestaruudesta kilpailevat ovat etusijalla. Jos tilaa jää, voi ratsukko ilmoittautua myös toiseen
luokkaan. Jos ilmoittaudut kahteen luokkaan, merkitse selkeästi kummassa luokassa haluat kilpailla
ensisijaisesti.
Luokat ovat avoimia kaikille. Kurikan Ratsastajia edustavat jäsenet kilpailevat seuramestaruudesta
luokissa 1-3 kauden 2015 tulosten mukaan. Tarkemmat seuramestaruussäännöt löytyvät seuran
sivuilta www.kurikanratsastajat.net/seuramest.html.
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin.
Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys tai green card. Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaan
rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa.
Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muilta 10e. Jälki-ilmoittautumisia voidaan ottaa
peruutusten tilalle, jos ilmoittautumisajan puitteissa ilmoittautuneita ei ole jonossa, jälkiilmoittautumismaksu +5e.
Tuomarina Jonna Potila.
Palkintoina ruusukkeet. Seuramestaruuksien mitalistit palkitaan erikseen pikkujouluissa: kolmelle
parhaalle mitalit ja voittajalle pokaali.
Kilpailupaikalla kanttiini.
Kilpailujen vastuuhenkilö Janni Yli-Vainio p. 040-7389269.

Esteratsastuksen 1-tason kilpailut ja KuRat-seuramestaruudet Myllykylän Käräjäkentällä sunnuntaina 27.9.
klo 11 alkaen.
Luokka 1, ristikko, arv. Happy round, avoin aloitteleville ratsukoille, avustajan käyttö sallittu
Luokka 2, 60-70cm, arv. ihanneaika
Luokka 3, 80cm, arv. ihanneaika
Luokka 4, 70/90/110, arv. 367.1 (A2/A2), avoin seuramestaruudesta kilpaileville
Luokka 5, 90/100/110/120cm, arv. 367.1 (A1/A2)
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Ilmoittautumiset 24.9. mennessä sähköpostitse osoitteeseen posti@kurikanratsastajat.net.
Mainitse ilmoittautuessasi, mikäli kilpailet pienellä tai isolla ponilla. Kilpailuihin otetaan jälkiilmoittautumisia.
Luokat ovat avoimia siten, että ratsukko voi osallistua enintään 20cm alempaan luokkaan kuin on
kuluvan kauden aikana enimmillään kilpaillut. Seuramestaruusluokka on avoin
seuramestaruussääntöjen mukaan.
Luokissa 4 ja 5 valinnainen estekorkeus, ilmoittautuessa muista kertoa valitsemasi
korkeus/korkeudet.
Kurikan Ratsastajia edustavat jäsenet kilpailevat seuramestaruudesta luokassa 4, korkeus määräytyy
kauden 2015 tulosten perusteella. Tarkemmat seuramestaruussäännöt löytyvät seuran sivuilta
www.kurikanratsastajat.net/seuramest.html.
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Ratsukko voi osallistua samaan
luokkaan useammassa kuin yhdessä korkeudessa. Poneilta ei vaadita mittaustodistusta.
Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys tai green card. Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaan
rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa.
Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muilta 10e. Jälki-ilmoittautuminen +5e.
Tuomarina ja ratamestarina Eveliina Ranto.
Palkintoina ruusukkeet. Seuramestaruuksien mitalistit palkitaan erikseen pikkujouluissa: kolmelle
parhaalle mitalit ja voittajalle pokaali.
Kilpailupaikalla kanttiini.
Kilpailujen vastuuhenkilöt Anna Puska p. 0400-625686 ja Maria Rikala p. 040-5097931.

Seuramestaruussäännöt 2015
- Seuramestaruudesta voivat kilpailla Kurikan Ratsastajia edustavat SRL-jäsenet. Seuramestaruudesta
kilpaillaan kahdessa sarjassa: juniorit ja seniorit. Junioreiden mestaruuskisa on avoin jäsenille, jotka
täyttävät vuonna 2015 enintään 18 vuotta. Yli 18-vuotiaat kilpailevat senioreiden mestaruudesta.
- Ratsukko saa kilpailla vain yhdestä mestaruudesta/laji. Samalla hevosella voi enintään kaksi ratsastajaa/laji,
joko saman tai eri sarjan mestaruudesta (esim. kaksi junioria tai juoniori ja seniori).
- Ratsastaja voi kilpailla yhdellä tai useammalla hevosella mestaruusluokassa. Mestaruuskilpailussa
huomioidaan ratsukon paras tulos, joka määrittää mestaruussijoituksen. Luokan sijoitukset määräytyvät
sijoitussäännön mukaan.
- Mestaruusluokat päätetään erikseen vuosittain ja ne mainitaan mestaruuskisojen kutsussa.
Mestaruuksissa käytetään tasoituksia siten, että tulosraja määrää luokan, jossa ratsukko kilpailee. Myös
kenttäkilpailujen koulu- ja rataestekokeen tulokset huomioidaan. Ratsukko voi halutessaan valita
vaikeamman luokan mutta ei helpompaa.
- Kouluratsastuksessa tulosrajana on 58%. Ratsukko, joka on saavuttanut minkä tahansa tason kilpailusta yli
58% tuloksen HeB-luokasta, osallistuu mestaruuskilpailussa HeB- tasoiseen luokkaan. Jos ratsukko on
saavuttanut vähintään 58% tuloksen HeA-luokasta, osallistuu se mestaruuskilpailun HeA-tasoiseen
luokkaan. Jos ratsukko ei ole saavuttanut em. tulosrajoja, osallistuu se HeC-tasoiseen luokkaan.
- Esteratsastuksessa tulosrajana on 8 virhepistettä. Ratsukko, joka on minkä tahansa tason kilpailussa
kilpaillut 90cm luokissa saaden enintään 8vp, osallistuu mestaruuskilpailussa 90cm korkeuteen. 110cm
luokissa enintään 8vp tuloksen tehneet ratsukot osallistuvat korkeuteen 110cm. Ratsukot, jotka eivät ole
ylittäneet tulosrajaa, osallistuvat mestaruuskilpailussa korkeuteen 70cm.
Seuravaatteita vielä saatavilla
Seuran logolla ja nimellä broderatut lippikset saatavana Myllykylästä! Lippis on tummansininen ja
brodeeraus harmaa, hinta 10e. Käteismaksu kanttiiniin kisojen yhteydessä. Pipoja on jäljellä pinkkinä ja
turkoosina, hinta 10e. Collegetakkeja ja -housuja on jäljellä vielä muutamia hajakokoja, takin hinta 25e ja
housujen 20e. Keväällä varatut vaatteet vapautuvat myyntiin, ellei niitä lunasteta viimeistään
seuramestaruuksissa. Vaatteita voidaan tilata vielä myöhemminkin, kunhan saadaan kokoon useampi tilaus,
yksittäisiä tuotteita ei kannata tilata toimituskulujen takia. Vaatteet noudettavissa ja sovitettavissa kisojen
kanttiinissa.
Kilpailu- ja tapahtumakalenteri
5.9. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Kannus
5.9. Kenttäratsastuksen 1-tason kilpailut, Uusikaarlepyy
5.9. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Ylistaro
5.9. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Myrkky
12.9. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Korsholms (aluemestaruus)
12.-13.9. Kouluratsastuksen 3-tason kilpailut, Korsholms (joukkue-SM)
13.9. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Kokkola (aluemestaruus)
20.9. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Alavus
26.9. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Kannus
26.9. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Kurikka
27.9. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Kurikka
3.10. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Myrkky (Ponipokaali, aluecup 4)

3.-4.10. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Perho (katsastus)
4.10. Esteratsastuksen 1-2-tason kilpailut, Myrkky (Ponipokaali)
10.10. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Kauhajoki (aluecup 5)
11.10. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Alavus
11.10. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Lapua
17.-18.10. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Kokkola (katsastus)
25.10. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Alavus
24.10. KuRat-retki HIHS:iin, Helsinki
26.10. Pohjanmaan alueen syyskokous, Seinäjoki
1.11. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Ilmajoki
7.-8.11. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Kokkola
7.-8.11. Ruotsinkielinen estetuomarikoulutus, Uusikaarlepyy
14.-15.11. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Kauhajoki
21.11. KuRat-pikkujoulu, Kurikka
22.11. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Alavus
29.11. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Ilmajoki
Menestystä mestaruuksiin!

