Tervetuloa Nastolan Urheiluratsastajat ry:n järjestämiin
1-Tason koulukilpailuihin Ratsutalli Uusmattilaan
to 5.5.2016 klo 9.00

Luokka 1

Helppo A Kenttäkilpailuohjelma nro 6 2009, (10+10) esinepalkinnot, avoin kaikille. Samalla
NaUran seuranmestaruusluokka (seniorit).

Luokka 2

Helppo B Nuorten hevosten kenttäratsastusohjelma 2009, (10+10) esinepalkinnot, avoin
ratsukoille jotka eivät ole sijoittuneet 2-tasolla He A-luokissa edellisen kalenterivuoden aikana.
Samalla NaUran seuranmestaruusluokka (juniorit ja tuntiratsukot).

Luokka 3A

Helppo C Tutustumisluokan kouluohjelma 2016 (rata B/lyhyt), (10+10) esinepalkinnot, avoin v.
2002 jälkeen syntyneille ratsastajille joilla ei ole sijoituksia 2-tasolta edellisen kalenterivuoden
aikana. Samalla NaUran seuranmestaruusluokka (lapsiratsastajat).

Luokka 3B

Helppo C Tutustumisluokan kouluohjelma 2016 (rata B/lyhyt), (10+10) esinepalkinnot, avoin
aloitteleville ratsukoille joilla ei ole sijoituksia 2-tasolta edellisen kalenterivuoden aikana.

Erityismääräyksiä:
1. Ilmoittautuminen tapahtuu Kipan kautta ja jonkun ratsastusseuran jäsenyys tai greencard vaaditaan.
Ilmoittautumista varten tarvitset joko maksuttoman E-luvan tai D-luvan. Lähtömaksut maksetaan
kilpailupaikalla kansliaan viimeistään puoli tuntia ennen omaa starttia. Tiedustelut Marja Nuuttila
050 323 6763 marja.nuuttila(at)phnet.fi.
2. Ilmoittautuminen Kipan kautta viimeistään la 30.4. Ratsutalli Uusmattilan hevosilla kisaavat
ilmoittautuvat Kipan lisäksi tallin seinällä olevaan hevosvarauslistaan.
3. Ratsukko voi osallistua vain yhteen luokkaan.
4. Ilmoittautumismaksu 10 e ja lähtömaksu 10 e.
5. Kilpailukanslia avataan 1 tunti ennen kilpailua ja suljetaan 0,5 tuntia kilpailun päättymisen jälkeen.
Lähdönvarmistuksia ei tehdä. Kanslian puh.nro on 044 341 3411.
6. Kaikki palkinnot ja ruusukkeet tulee noutaa kansliasta kilpailupäivän aikana.
7. Lähtölistat julkaistaan viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä seuran nettisivuilla www.naura.fi ja
Kipassa. Tiedustelut 044 341 3411 tai marja.nuuttila(at)phnet.fi.
8. Kilpailut pidetään ulkokentällä ja verryttely osittain maneesissa.
9. Kilpailupaikalla toimii myös kanttiini.
10. Kilpailupaikan osoite Ratsutalli Uusmattila, Tallitie 18, Nastola. Kartta tallille löytyy seuran
nettisivuilta.
11. Kilpailun johtaja Marja Nuuttila
12. Kilpailuasun on oltava siisti, hiukset tulee olla kiinnitettyinä ja käsineet ovat pakolliset.Luokassa 3A ja
3B (He C) ei ole pakko olla kannuksia. Luokat 3A ja 3B voidaan yhdistää osanottajien vähyyden
vuoksi.
13. Muilta osin noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä.
14. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

