
KILPAILUKUTSU  

Tervetuloa Ratsastusseura MT-Team ry:n järjestämiin seuratason 

kouluratsastuskilpailuihin ja seuramestaruuskilpailuihin Merjan Tallille / With Hevoset 

Oy (Turuntie 224, 31500 Koski Tl) lauantaina 23.10.2021 klo 10:00 alkaen.  

 

Luokka 1  Helppo C EB Special 2015 

Avoin kaikille. 

 

Luokka 2  Helppo B / K.N. Special 2015 

Avoin kaikille. 

 

Luokka 3  Helppo A:10, 2011 

Avoin kaikille.  

 

ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ: 

Kilpailupaikalle ei pidä tulla sairaana, ei edes lievin oirein. 

1. Ilmoittautumiset viimeistään ti 19.10.2021 KIPAAN.  

2. Alustavat lähtölistat on nähtävissä KIPASSA kilpailuja edeltävänä perjantaina 22.10. 

3. Kilpailuissa on käytössä maksuturva ja luokkien maksut maksetaan KIPAn kautta 

ilmoittautumisajan puitteissa. Ilmoittautumisajan sisällä peruutukset KIPAssa, jolloin ilmoittautumis- 

ja lähtömaksut palautetaan. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen peruutukset viimeistään to 

21.10.2021 seuran sähköpostiin: mt-team@luukku.com. Tällöin palautetaan lähtömaksu. 

Kilpailupäivän peruutukset vain puhelimitse 040 614 7410. Peruuttamattomista lähdöistä peritään 

kilpailumaksut sääntöjen mukaisesti.  

4. Jos ratsun rokotuksen status on kipassa TARKISTETTAVA, tarkistamme todistuksen 

kilpailupaikan kansliassa. 
 

5. Maksut: Ilmoittautumis- ja lähtömaksu 7 € + 8 €. MT-Teamin jäsenille 50 % alennus. Jälki-

ilmoittautuneita otetaan peruutuspaikoille. Kaikilla jälki-ilmoittautuvilla ilmoittautumismaksu 

kaksinkertainen. Jälki-ilmoittautumisen yhteydessä tulee kansliaan ilmoittaa ponin/hevosen virallinen 

nimi ja rekisterinumero sekä osoittaa ratsastajan suoritettu E-lupamaksu.  

 

6. Kilpailuihin osallistuvien seuran jäsenten välillä ratkotaan samalla seuran koulumestaruudet 

2021. Valitset itsellesi vain mieleisimmän luokan ja mestaruudet ratkaistaan saatujen prosenttien 

perusteella iän mukaan jaotellen: Minimestari vuonna 2007 syntyneet ja nuoremmat, juniorimestari 

2003 – 2006 syntyneet ja seniorimestari ennen vuotta 2003 syntyneet. Osallistumisesta 

mestaruuskilpailuun on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä. Ratsastaja voi kilpailla 

seuramestaruudesta vain yhdellä ratsulla. Mikäli kilpailija osallistuu luokkaan useammalla ratsulla, 

ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava, millä kilpailee mestaruudesta. 

 

7. Palkinnot: Esinepalkinnot sijoittuneille, mitkä voi noutaa kilpailukansliasta. Ruusukkeet SRL:n 

sääntöjen mukaan. Palkintojenjaossa ei kättelyä. Seuramestareille pokaalit. 

mailto:mt-team@luukku.com


7. Tuomariston puheenjohtajana toimii Outi Laaksonen, turvallisuuspäällikkönä Mauno Mäentausta, 

stewardina Anu Taina ja kilpailun johtajana Mauno Mäentausta. Loimaan EA-ryhmä on paikalla. 

8. Kanslia on avoinna kilpailupäivänä klo 09:00 alkaen puh. kansliaan 040 614 7410, tiedustelut 

muuna aikana puh. 044 084 2625  

 

9. Kilpailupaikkana Merjan Tallin maneesi. Verryttely maneesissa ryhmissä. 

10. Varaathan hevosellesi mukaan mm. omat juomavedet ja muu tarpeellinen, jotta talliin ei tule 

ylimääräistä kulkua.  

11. Mukaan otetaan 40 ensimmäiseksi ilmoittautunutta ratsukkoa. Kilpailun järjestäjä pidättää 

oikeuden muutoksiin. 

Kilpailupaikalla on herkullinen puffetti ja itsepalvelukirppis, jonka tuotoista puolet menee 

seuran nuorisotyön hyväksi. 

    

 TERVETULOA!  

Ratsastusseura MT-Team ry. ja Merjan Talli / With Hevoset Oy. 

 


