
KILPAILUKUTSU harjoitus- ja 1-tason estekilpailut 02.11.2019                                          

 

Tervetuloa Billnäsin Ratsastajat ry:n järjestämiin harjoitus- ja 1-tason estekilpailuihin Billnäsin 

Ratsastuskeskukseen lauantaina 02.11.2019 klo. 10.00. alkaen.  

 

Kilpailupaikan osoite: Billnäsin Puistotie, Billnäs, Raasepori. (Huom. Google Mapsiin kannattaa laittaa 

Billnäsin Puistotie 99). 

 

Huom. Luokat 1-2 harjoituskilpailutasolla, luokat 3-5 ratsastetaan 1-tasolla. 

Luokka 2 on samalla myös Billnäsin Ratsastajien minimestaruusluokka sekä luokka 5 on seuran 

mestaruusluokka (tutustuthan sääntöihin). 

 

LUOKKA 1: 40 cm, arv. A.1.0, avoin kaikille. 

LUOKKA 2: 60 cm, arv. 367.1 (A2/A2), avoin kaikille. Billnäsin Ratsastajien minimestaruusluokka. 

LUOKKA 3: 70 cm, arv. 367.1 (A2/A2), avoin kaikille.  
LUOKKA 4: 80 cm, arv. 367.1 (A2/A2), avoin kaikille.  
LUOKKA 5:  80/90 cm, arv. AM5, valitse korkeus, avoin kaikille. Billnäsin Ratsastajien mestaruusluokka. 
 

Erityismääräykset: 

1. Ilmoittautumiset viimeistään ke. 30.10 mennessä. Luokkiin 1 ja 2 ilmoittautumiset sähköpostilla 

brkilpailut@gmail.com, ilmoittautumiset luokkiin 3-5 KIPA:n kautta. Ilmoita Kipan lisätiedoissa minkä 

korkeuksen valitset luokassa 5. 

 

2. Ilmoittautumis- ja lähtömaksu; Luokka 1: 6+6€, Luokka 2: 5+10€, Luokka 3-5: 10+10€/luokka. Br:n 
jäsenet jotka ovat kilpailuissa toimihenkilöinä saavat luokka-alennuksen (luokat 1-2: 5€, luokat 3-5: 10€). 
Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan, viimeistään tuntia ennen luokan alkua. Jälki-ilmoittautumismaksu: 
luokka 1-2: +6€, luokka 3-5: +10€.   
 
3. Aikataulu sekä lähtölistat julkaistaan KIPA:ssa sekä www.billnasratsastus.fi -> Ajankohtaista, viimeistään 
kilpailuja edeltävänä perjantaina. 
 
4. Kaikki maksut maksetaan kansliaan hyvissä ajoin ennen luokan alkua. Kanslia aukeaa tunti ennen 
kilpailujen alkua. Kilpailupäivänä kanslian puh.nro. 044-2415250. 
 
5. Peruutukset ilmoittautumisajan puitteissa suoraan KIPA:an (luokat 3-5), ilm.ajan jälkeen peruutukset ja 
jälki-ilmoittautumiset sähköpostilla brkilpailut@gmail.com, kilpailupäivänä peruutukset suoraan kansliaan 
puhelimitse. 1.11 klo 10.00 jälkeen tulleista peruutuksista tai peruuttamattomista lähdöistä peritään 
maksut sääntöjen mukaan.  
 
6. Tuomarina Mikaela Lindqvist, ratamestarina Jessica Aminoff, kilpailunjohtaja Maria Holmström. 
 
7. Kilpailut ratsastetaan kuituhiekkapohjaisella ulkokentällä (30x70m), kentällä saa olla suorittavan lisäksi 
yksi valmistautuva ratsukko. Verryttely maneesissa (20x44m) jossa saa olla 8 ratsukkoa kerrallaan. Sään 
salliessa kilpailut ratsastetaan ulkokentällä mutta tarvittaessa niitä siirretään maneesiin, jolloin verryttely 
ulkokentällä tai ryhmissä maneesissa. 
 
8. Sijoittuneille jaetaan ruusukkeet, luokissa 3-5 myös esinepalkinnot. 
 
9. Kilpailijat osallistuvat omalla vastuullaan. 
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10. Kilpailijat luokissa 1-2 tulee kuulua johonkin ratsastusseuraan tai hänellä tulee olla green card. Luokissa 
3-5 vaaditaan ratsastusseuran jäsenyyden lisäksi E-luvan. 
 
11. Luokassa 1 avustaja sallittua. 
 
12. Paikalla buffetti, kanslian yhteydessä. 
 
13. Hevoskuljetusten sisäänajo Billnäsin Puistotien ja Vasarasepäntien risteyksestä. Pysäköinti ”autotalli” 
rakennuksen ympäristöön. Seuraa pysäköintiohjeita. 
 
15. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. 
 
16. Billnäsin Ratsastajien seuramestaruussäännöt: minimestaruusluokka on avoin BR ratsukoille jotka eivät 
ole kilpailleet 80 cm tai sitä korkeammalla tasolla. Mestaruusluokka on avoin kaikille BR ratsukoille, juniorit 
hyppäävät 80 cm, seniorit 90 cm.  
 
TERVETULOA KILPAILEMAAN BILLNÄSIIN! 
 
Yhteyshenkilöt: Charlotta Alén, puh. 050 4044674, alencharlotta@gmail.com  
                             Maria Holmström, puh. 040 5279440, miaholm78@gmail.com  

mailto:alencharlotta@gmail.com
mailto:miaholm78@gmail.com

