INFOPAKETTI KILPAILIJOILLE
Ohjeita aloitteleville kilpailijoille -ja muistinvirkistystä kokeneemmille
Billnäsin Ratsastajat ry. järjestää yhteistyössä Billnäsin Ratsastuskeskuksen kanssa vuosittain useita koulu- ja
estekilpailuja. Näihin ohjeisiin on kerätty asioita, joita kilpailuihin osallistuvan tulee tietää. Ohjeet koskevat
pääasiassa niitä, jotka kilpailevat ratsastuskeskuksen hevosilla.

ILMOITTAUTUMINEN:
Seuran harjoituskilpailuihin voi ilmoittautua joko tallin toimiston seinällä olevaan listaan (ratsastuskoulun
hevosilla kilpaileville) tai sähköpostitse brkilpailut@gmail.com. Muista ilmoittaa nimesi, hevosen nimen,
luokka johon osallistut ja seurasi. Estekilpailuissa mainitse myös onko ratsu pieni poni, poni vai hevonen.
Ratsastuskoulun hevosilla kilpailevien tulee hyvissä ajoin (1-2 vko. ennen kilpailua) keskustella
ratsastusopettajan kanssa sopivasta hevosesta tai ponista.
1-tason ja sitä korkeamman tason kilpailuun ilmoittaudutaan KIPA:n kautta: www. ratsastus.fi -> kisapalvelu
KIPA. 1-tason kilpailuihin osallistuvalla ratsastajalla tulee olla jonkun seuran jäsenyys sekä voimassa oleva
kilpailulupa. Ohjeita löytyy SRL:n sivuilta: kilpailu ja valmennus->kilpailijalle->kilpailuluvat.
Harjoituskilpailuluokkien sekä 1-tason luokkien lähtö- ja ilmoittautumismaksut maksetaan kilpailupäivänä
kansliaan hyvissä ajoin ennen omaa starttia. Ratsastuskoulun hevosilla kilpailevat maksavat hevosvuokraa
ilmoittautumisen yhteydessä kansliaan. Seura tukee toimihenkilöitä myöntämällä heille alennusta harjoitusja 1-tason kilpailuissa (ei koske 2-tason kilpailuja).
Lue tarkasti kilpailukutsu sekä kilpailijatiedote!

RADANRAKENNUS:
Facebookin Tallin sisäinen tiedoitus-ryhmässä ilmoitetaan muutama päivä ennen kilpailuja, koska rata
rakennetaan. Yleensä rata rakennetaan kilpailuja edeltävänä iltana. Toivomme että kaikki kilpailijat
osallistuvat sekä radan rakennukseen että purkuun!

VALMISTAUTUMINEN:
Seura järjestää joka kevät kilpailusääntökoulutuksen, johon toivomme jokaisen kilpailijan osallistuvan. Tämä on
erityisen tärkeää aloitteleville kilpailijoille ja myös vanhemmat ovat tervetulleita koulutukseen! Huom. alle 15vuotiaan kilpailukelpoisuudesta vastaa kilpailijan huoltaja. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan tallin
nettisivuilla sekä fb:ssä.
Kilpailusäännöt löytyvät osoitteesta ratsastus.fi->materiaalit->kilpailusäännöt. Sääntöihin tulee vuosittain
muutoksia, joten käythän aina tutustumassa uusimpiin sääntöihin.
Laita kilpailuasusi ajoissa kuntoon. Harjoitus- ja 1-tason kilpailuissa suositellaan siistiä ratsastusasua ja 2tasolta lähtien ratsastetaan virallisessa kilpailuasussa. Estekilpailuissa suosittelemme turvaliivin käyttöä.
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Muista myös tarkistaa hevosen varusteet, puhdista ne ja varaa kilpailuihin siisti satulahuopa, joka on
koulukilpailuissa mieluiten valkoinen. Hevosella tulee olla kilpailunumero jo 1-tasolla! Tarkemmat ohjeet
hevosen vuosimaksusta sekä rokotusmääräyksistä löytyvät SRL:n nettisivuilta.
Mikäli kilpailet tallin ulkopuolisissa kilpailuissa, edustat niissä sekä itseäsi että seuraasi. Toivomme kaikkien
Billnäsin Ratsastajat ry:n jäsenten toimivan kilpailutilanteissa rehdisti ja noudattavan hyvää hevosmiestaitoa.

(Lue SRL:n sivuilta löytyvä Ratsastajan opas kilpailumaailmaan)

LÄHTÖLISTAT:
Lähtölistat sekä alustava aikataulu julkaistaan yleensä pari päivää ennen kilpailuja kuitenkin viimeistään
kilpailuja edeltävänä päivänä. Muista tarkistaa oma lähtöaikasi sekä luokkasi alkamisaika. Harjoituskilpailujen
lähtölistat julkaistaan tallin nettisivuilla ja 1-tason kilpailujen listat puolestaan KIPA:ssa.

TOIMIHENKILÖLISTA:
Toimihenkilölista julkaistaan viimeistään kilpailuja edeltävänä päivänä fb:ssä (->tallin sisäinen tiedoitus) sekä
tallin toimiston seinällä. Tarkista oma tehtäväsi ja ajankohta, jotta osaat olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
Mikäli olet epävarma tehtäväsi sisällöistä, kysy ohjeita riittävän ajoissa.
Kaikille osallistujille voidaan tarpeen mukaan antaa toimihenkilötehtäviä. Yritämme toki huomioida jokaisen
kilpailijan toiveet, jotta hänelle jäisi mahdollisimman paljon aikaa valmistautumiseen ja verryttelyyn.
Mikäli et pysty hoitamaan toimihenkilötehtäväsi, pyydämme ilmoittamaan siitä välittömästi kilpailunjohtajalle.
Suosittelemme myös, että jokainen yrittäisi tällöin löytää itselleen tuuraajan.
Toimihenkilöitä tarvitaan aina. Muista kysyä myös vanhemmiltasi, olisiko heillä aikaa auttaa kilpailupäivänä.

KILPAILUPÄIVÄNÄ:
Saavu kilpailupaikalle riittävän ajoissa ja suunnittele aikataulusi niin, että ehdit hoitaa hevosesi ja tarvittaessa
letittää harjan/hännän. Arvioi tai kysy opettajalta ajoissa, paljonko aikaa tarvitset verryttelyyn. Huomioi
ajankäytön suunnittelussa myös toimihenkilötehtäväsi! Jos kilpailet ratsastuskeskuksen hevosella, toivomme
sinun huolehtivan karsinan siivouksesta kilpailupäivänä. Karsinoiden siivouslista löytyy toimistosta.
Muista aina tarkistaa, onko lähtölistaan tullut muutoksia, jotka vaikuttavat lähtöaikaasi. Maksa ennen
starttia kaikki maksut suoraan kansliaan (ei koske 2-tason ja sitä ylempien tasojen kilpailuja).
Kuuntele verryttelyssä valvojan ohjeita. Kysy jos olet epävarma jostain asiasta. Ole ajoissa portilla ennen omaa
starttiasi ja kuuntele kuuluttajan ilmoituksia. Yleensä kentällä saa suorittavan lisäksi olla yksi valmistautuva
ratsukko. Seuraava ratsukko odottaa valmiina portilla.
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RADAN PURKU:
Kilpailun jälkeen on edessä vielä radan purku, johon kaikkien kilpailuihin osallistuneiden seuran jäsenten
tulee osallistua.

Tule rohkeasti kysymään neuvoja, jos jokin seikka askarruttaa mieltä.

Toivomme kaikille mukavia kilpailuhetkiä!

BILLNÄSIN RATSASTAJAT RY.

M. HOLMSTRÖM

