Kilpailukutsu
Ratsastusseura MT-Team ry. järjestää seuratason este- ja kouluratsastuskilpailut Koskella Tl.
ratsastuskoulu Merjan Tallilla su 26.10.2008 klo 9.30 alkaen.
KOULURATSASTUS – HUOM! Kouluratsastusluokat avoimia vain MT-Teamin jäsenille!
Luokka I Helppo C, Tutustumisluokan kouluohjelma 2003, rata B
a) Avoin kokemattomille MT-Teamin ratsukoille, jotka eivät ole startanneet helppo
B -luokissa.
b) Avoin MT-Teamin senioreille, joilla ei ole kilpailukokemusta aluetasolta
Luokka II

Helppo B, KN-Special
Avoin MT-Teamin ratsukoille, joilla eivät ole startanneet aluetasolla helppo A -

luokissa.
ESTERATSASTUS
Luokka III 40 cm arv. A.1.0
Avoin ratsukoille, jotka eivät ole osallistuneet 70cm tai korkeampiin luokkiin.
Luokka IV 60 cm arv. 367.1 (A2/A2)
Avoin ratsukoille, jotka eivät ole sijoittuneet aluetasolla.
Luokka V

75 cm arv. 367.1 (A2/A2)
Avoin ratsukoille, jotka eivät ole osallistuneet 90cm tai korkeampiin luokkiin.

Huom! MT-Teamin jäsenillä mahdollisuus luokan V jälkeen hypätä rataharjoituksena luokan
V rata valitsemallasi korkeudella, ei tulosluetteloita tai palkintoja. Edellytyksenä on että
osallistut radan purkamiseen kisojen päätyttyä. Ilmoittautumiset ilmoittautumisajan
puitteissa, mainitse korkeus ilmoittautuessasi.
ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ:
1. Ilmoittautumiset viimeistään ti 21.10.2008 sähköpostilla mt-team@luukku.com. Ilmoita
nimesi, ratsusi nimi, seurasi ja puhelinnumerosi.
2. Enintään 1 koululuokka / ratsukko. Sama hevonen voi startata enintään 3 kertaa,
joista vähintään yhden oltava koululuokka.
3. Mahdolliset peruutukset viimeistään to 23.10. sähköpostilla mt-team@luukku.com.
Lähtöaikoja netistä viimeistään la 25.10. klo 17 alkaen www.mt-team.net.
4. Maksut: Lähtömaksu 10€, MT–TEAM:n jäseniltä lähtömaksu 8 €. Jälki-ilmoittautuneet
15€. Jälki-ilmoittautuneita otetaan vain peruutuspaikoille, aikataulun salliessa. Kaikki
maksut maksetaan kilpailukansliaan viimeistään ½ tuntia ennen oman lähtöryhmän alkua.
5. Palkinnot: Ruusukkeet sijoittuneille ja lisäksi luokissa I, II, IV ja V esinepalkinnot 3:lle
ensimmäiselle.
6. Esteluokissa ei sarjaesteitä.
7. Kilpailun johtaja Merja Mäentausta, pj. tuomarit kouluratsastus: Marita Törnroth,
esteratsastus: Heikki Mikola, ratamestari Mauno Mäentausta.
8. Kanslian puh. 044-4842625, tiedustelut muuna aikana puh. 02-4842625 tai 044-4842625.
9. Kilpailut ratsastetaan sään salliessa Ratsastuskoulu Merjan Tallin ulkokentillä, muutoin
maneesissa. Verryttely sään salliessa ulkokentällä tai muutoin ryhmissä maneesissa.
10. Paikalla monipuolinen ja runsas puffetti.

11. Kisajärjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.
TERVETULOA!
Ratsastusseura MT-TEAM ry. ja Ratsastuskoulu Merjan Talli

