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Kiitos kisojen kökkäväelle!
Kisakesän kohokohta, KuRatin ensimmäiset, odotetut ja toivotut alue-estekisat Myllykylässä saatiin
kunnialla järjestetyksi. Miljoonat kiitokset vielä kaikille järjestelyihin osallistuneille! Niin vain selvittiin
urakasta :) Tehokkaana oltiin myös Pyrykylän nurmikentällä, jossa tehotiimi nakutti aitatolpat pystyyn
ennätysajassa. Nyt vaan suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia tapahtumia! Ja vielä riittää kisoja tällekin
kesälle...
:) Mape
Pohjanmaan joukkuemestaruudet
Pohjanmaan alueen joukkuemestaruudet ratsastetaan 27.7. Kokkolassa (koulu) ja 11.8. Ylistarossa (este).
Koulujoukkuetta ei ilmeisesti tänä vuonna saatu kasaan, mutta miltä näyttää esteiden osalta, onko
kiinnostuneita? Esteillä joukkuemestaruus ratkaistaan 90, 100 ja 110cm luokissa. Joukkueessa on vähintään
kolme ja enintään neljä jäsentä ja vähintään yhden joukkueen jäsenen tulee osallistua kuhunkin
mestaruusluokkaan. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua seuran sähköpostiin. Seura maksaa joukkueiden
lähtömaksut mestaruusluokissa.
Pyrykylän nurmikenttä
Ratsastajien käytettävissä on nyt Myllykylän Käräjäkentän lisäksi Pyrykylän nurmikenttä Tuiskulassa
Santakujan varressa. Kentällä on mahdollista järjestää ainakin valmennuksia ja rataharjoituksia,
tulevaisuudessa mahdollisesti myös kisoja. Treenaamassa voi käydä myös itsenäisesti. Huom! Muista
nurmihokit! Huoltokulujen kattamiseksi kentän käytöstä peritään käyttömaksua KuRat-ratsukoilta 5e/kerta
ja muilta 10e/kerta. Jotta nurmi pysyisi hyvässä kunnossa, oikein märällä kelillä kenttä ei valitettavasti ole
käytettävissä.
Kilpailukutsuja
Kurikan Ratsastajat järjestää kouluratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä lauantaina 10.8.2013 klo
11 alkaen.
Luokka 1, Helppo C Tutustumisluokan kouluohjelma (rata A) 2003, päivitetty 2009, avoin kaikille
Luokka 2, Helppo B:3 2009, avoin kaikille
Luokka 3, Helppo A FEI World Dressage Challenge - test B 2001, päivitetty 2009, avoin kaikille
•
•
•
•

Ilmoittautumiset 31.7.-7.8. sähköpostitse osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net.
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita,
mutta turvakypärä on pakollinen.
Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muut 10e. Jälki-ilmoittautumisia voidaan ottaa
mahdollisten peruutusten tilalle, jälki-ilmoittautuminen +4e.
Enintään 2 starttia/ hevonen.

•
•
•
•
•

Palkintoina ruusukkeet.
Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa.
Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun
kuitilla).
Kilpailupaikalla kanttiini.
Kilpailujen vastuuhenkilö on Katariina Perälä, p. 045-6312287.

Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä sunnuntaina 18.8. klo 10
alkaen.
Luokka 1, ristikko, arv. Happy round, avoin alle 16-vuotiaille ratsastajille, avustaja sallittu
Luokka 2, 50cm, arv. A.0.0
Luokka 3, 60-70cm, arv. 367.2 (A2/A2)
Luokka 4, 80cm, arv. 367.2 (A2/A2)
Luokka 5, 90/100/110cm, arv. 367.2 (A2/A2)
•

•

•

•
•
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•

Ilmoittautumiset 8.-15.8. sähköpostitse osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net. Muista
ilmoittautuessasi mainita, mikäli ratsastat ponilla. Luokassa 5 valinnainen estekorkeus, ilmoita
minkä korkeuden/ mitkä korkeudet haluat hypätä.
Luokat ovat avoimia siten, että ratsukko voi kilpailla enintään 20cm pienemmässä luokassa, johon se
on kuluvalla kaudella korkeimmillaan osallistunut. Esim. 80cm-luokkaan osallistunut ratsukko saa
kilpailla 60cm ja suuremmissa luokissa.
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. SRL:n säännöistä poiketen ratsukko
voi hypätä luokassa 5 kaksi korkeutta. Virallista kilpailuasua ei vaadita, mutta turvakypärä on
pakollinen.
Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muut 10e. Jälki-ilmoittautuminen +4e.
Enintään 2 starttia/ hevonen.
Palkintoina ruusukkeet.
Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa.
Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun
kuitilla).
Kilpailupaikalla kanttiini.
Kilpailujen vastuuhenkilö on Anna Puska, puh. 0400-625686.

Tervetuloa kisaamaan ja katsomaan!
Muita kisoja Myllykylässä
4.8. Gymkhanakisat
1.9. Seuraestekisat
28.9. Seuraestekisat (seuramestaruus)
29.9. Seurakoulukisat (seuramestaruus)
6.10. Seuraestekisat
Koulutus hevosen valmistelusta kilpailuihin ja näyttelyyn
Hevoosella vaan -hanke järjestää koulutuksen hevosen valmistelusta kilpailuihin ja näyttelyyn lauantaina
10.8. klo 12-16 Seinäjoen Ravikeskuksessa SuoRan näyttelyn yhteydessä. Mahdollisuus seurata ja oppia
kädestä pitäen harjan nyppimistä, verkkoletin tekoa sekä letittämistä nykeröille demonstraatiohevosilla.
Kouluttajana Susanna Hakkarainen, Sedu Aikuiskoulutuksesta. Ohjelma: klo 12-13 harjan nyppiminen, klo
13-14 verkkoletti, klo 14–15.30 nykeröletit, klo 15.30–16 vinkkejä viimeistelyyn. Koulutus on maksuton.
Lisätietoja: Susanna Hakkarainen, 040-8682657, susanna.hakkarainen@sedu.fi.

Ravihevosen ja -ponin valmennus -koulutus Kauhavalla
Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää Ravihevosen/-ponin valmennus -koulutuksen sunnuntaina 25.8.
klo 12 alkaen Kauhavan raviradalla (Tanelintie, 62200 Kauhava). Kouluttajana Akseli Lahtinen. Ohjelmassa
klo 12–13.30 teoriaa ja kahvitauon jälkeen klo 14 demonstraatiot raviradalla. Tilaisuuden järjestäjät
valitsevat demonstraatioon sopivat hevoset. Koulutus päättyy viimeistään klo 18. Koulutus on maksuton,
mutta demonstraatiohevoset 25 €, sisältää kahvitarjoilun. Kuunteluoppilaiden ilmoittautumiset 12.8.
mennessä Susanna Hakkarainen 040-8682657, susanna.hakkarainen@sedu.fi.
Kilpailu- ja tapahtumakalenteri
27.7. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Kokkola (K-GR 50v. juhlavuosikilpailut, joukkuemestaruus,
ponipokaali)
28.7. Esteratsastuksen aluekilpailut, Kokkola (K-GR 50v. juhlavuosikilpailut, isocup 4, ponipokaali)
28.7. Esteratsastuksen aluekilpailut, Alavus
3.8. Esteratsastuksen aluekilpailut, Uusikaarlepyy (aluecup finaali)
3.8. Koskue-derby, Jalasjärvi
4.8. Gymkhanakisat, Myllykylä
4.8. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Pietarsaari
4.8. Laukkakilpailut, Jalasjärvi
10.8. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
10.8. Hevosen valmistelu kilpailuihin ja näyttelyyn, Seinäjoki
11.8. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (joukkuemestaruus)
17.8. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki
17.8. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Kannus
18.8. Esteratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
24.8. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Veteli
25.8. Ravihevosen ja -ponin valmennus, Kauhava
Helteistä heinäkuuta!

