JRS Seuranmestaruudet eli legendaariset LAKU kilpailut kouluratsastuksessa vuonna 2021!
Tervetuloa Järvenpään Ratsastusseuran kouluratsastuksen harjoituskilpailuihin Vanhankylänniemeen
sunnuntaina 21.11.2021 klo 9:00 alkaen.
Harjoituskilpailu on avoin ensisijaisesti JRS:n mestaruuksista kilpaileville jäsenille ja JRS:n ratsastuskoululaisille,
ja mikäli tilaa jää, avoin kaikille.
Ratsastettavat luokat ovat:
Luokka 1, JRS:n poniratsastajien mestaruusluokka, Helppo C EB Special
Luokka 2, JRS:n junioriratsastajien mestaruusluokka, Helppo B:3
Luokka 3, JRS:n senioriratsastajien mestaruusluokka, Helppo A:2
Erityismääräykset:
1. Ilmoittautumiset 17.11.2021 mennessä seuraavasti:
Ratsastuskoulun oppilaat opetushevosilla: jrs.toimisto@kolumbus.fi. Ratsastuskoulun opetushevosilla
kilpailevat voivat ilmoittautua vasta kun ovat sopineet opettajan kanssa ratsusta ja luokkavalinnasta. Yksi
hevonen voi mennä max. 2 rataa.
Muut ilmoittautumiset: heli.lotjonen@elisanet.fi
Ilmoittautumisessa tulee mainita ratsukon nimi, seura, luokka sekä kilpaileeko mestaruudesta.
2. Osallistumismaksu on JRS:n jäsenille 20,00 eur, muun seuran jäsenille 25 eur, seuran hevosilla ratsastaville
lisäksi hevosen vuokra 20,00 eur. Maksut suoritetaan kilpailupäivänä kansliaan (maneesissa) korttimaksulla
(lähimaksu) viimeistään tunti ennen omaa suoritusta. Kanslia aukeaa klo 8:30.
3. Ilmoittautumisajan jälkeen mahdolliset peruutukset tekstiviestillä numeroon 040-833 8646 viimeistään to
18.11. klo 12.
Peruuttamattomista lähdöistä kilpailumaksu laskutetaan jälkikäteen. Laskutuslisä 5,00eur/lasku.
Laskutuslisän välttyy maksamalla kilpailumaksun 2 päivän sisällä kilpailusta JRS:n tilille FI66 5092 0940 4310
65, viestikenttään ratsukon nimi ja kilpailupäivä.
4. Kilpailuihin otetaan 40 ratsukkoa ilmoittautumisjärjestyksessä, etusijalla JRS:n mestaruuksista kilpailevat
jäsenet ja ratsastuskoulun asiakkaat. Yksi rata/ratsukko. Mikäli tilaa jää, on mahdollista osallistua kahteen
luokkaan. HUOM! Ratsastaja voi kilpailla vain yhdestä koulumestaruudesta ja yhdellä ratsulla samana vuonna.
5. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin SRL:n sääntöjä. Kilpailuasuna siisti ratsastusasu, turvakypärä on
pakollinen. Mestaruuskilpailuissa he B ja he A luokissa ratsastajalla ei saa olla radalla raippaa, he C luokassa
ratsastajalla voi olla raippa tai kannukset. Hevosilla ei radalla myöskään suojia, pinteleitä tai apuohjia.
6. Kilpailupaikkana on Järvenpään Ratsastusseuran hiekka/kuitupohjainen 20*64 m maneesi sekä
hiekkapohjainen verryttelymaneesi 20*40 m. Kilpailupaikan osoite on Tuulimyllyntie 2, Järvenpää.
7. Luokissa jaetaan sijoittuneille ruusukkeet. Seuranmestarit palkitaan lakupalkinnoin. Luokka järjestetään ja
mestaruudesta kilpaillaan, mikäli siinä on vähintään 3 kilpailijaa.
8. Lähtölistat nähtävillä Facebook tapahtumasivulla sekä JRS:n nettisivuilla viimeistään pe 19.11. klo 20
9. JRS:n talleilla asuvilla hevosilla kilpailevat sitoutuvat ilmoittautuessaan myös toimihenkilötehtäviin
kilpailupäivänä. Toimihenkilölista tulee näkyville JRS:n nettisivuille, josta tulee tarkistaa oma tehtävä.
10. Kilpailupaikalla toimii buffetti
11. Tiedustelut Heli Lötjönen, p.040-833 8646
12. Katsomossa vahva maskisuositus sekä turvavälit. Tallissa toimitaan voimassa olevien tallin koronaohjeiden
mukaan. Kilpailuihin ei pidä tulla flunssaisena.
13. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

