
	 	 	 	   
	 	 	      KILPAILIJATIEDOITE 		  
	 	 	      Mestaruuskilpailut 2022 

Tervetuloa kilpailemaan Rs. Majoranin järjestämiin Mestaruuskilpailuihin Leppävaaran 
Ratsastuskoululle sunnuntaina 12.6.2022 klo 11 

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä kisajärjestäjiin (Tia Mutikainen/ 0400 835518) 

YLEISTÄ JA AIKATAULUT 
• Kilpailuissa kisataan RS Majoranin mestaruuksista. Kilpailut ovat avoimet RS Majoranin 
jäsenille, jotka ratsastavat Leppävaaran ratsastuskoulun vakiotunneilla ja ovat 
kvaalanneet kisoihin kuluneen kilpailuvuoden aikana. 
• Kilpailut ratsastetaan Leppävaaran ratsastuskoulun opetushevosilla ja -poneilla. 
• Aikataulut ovat suuntaa-antavia: seuraa itse kilpailujen etenemistä ja huolehdi, että olet 
ajoissa. 
• Kilpailupaikalla runsas buffet, mm. grillimakkaraa, kahvia ja pullaa, jne. 
• Tallissa vältettävä turhaa oleskelua! 
• Hevosia ja poneja talutetaan hanskat kädessä riimunnarulla 
• Esteradan rakennus hevoskentälle sunnuntaina koululuokkien päätyttyä noin klo 12.25 
• Esteradan kävely su 12.6. noin klo 12.45, heti kun esterata on saatu rakennettua, 
osallistuminen kaikillle esteratsastajille pakollista. Huom! luokan V ratsastajat laittakaa 
ponit valmiiksi ennen radan kävelyä niin että ne ovat varusteet päällä riimu suitsien päällä 
kalteriin kiinni sidottuna radan kävelyn ajan ja että teillä on omat ratsastusvaattet päällä 
• Kouluradan rakennus kilpailujärjestäjien puolesta  ja purku kaikki kynnelle kykenevät. 

HEVOSTEN JA RATSASTAJAN KILPAILUVARUSTUS 
• Kisaajalta vaaditaan SRL:n kilpailuasu. (Poikkeuksena minimestaruuteen osallistuja; 

heille riittää siisti kilpailuasu) Esteratsastus: valkoiset ratsastushousut, kisapaita + 
kisatakki/ turvaliivi/tumma yläosa,valkoiset tai mustat hanskat, ratsastuskengät
+chapsit/varret tai ratsastussaappaat, turvakypärä, raipan max. pituus 75 cm. 
Kouluratsastus: valkoiset ratsastushousut, vaalea kisapaita/kaulus/plastrong, tumma 
kisatakki/tumma yläosa, valkoiset hanskat, ratsastussaappaat tai ratsastuskengät
+chapsit, turvakypärä. 

• • Ratsukon yleisilmeen tulee olla siisti (= hiukset siististi kiinni, siisti pukeutuminen, 
puhdas hevonen ja varusteet) 

• Koululuokkien hevosten ja ponien harja tulee olla letitetty (“nupitettu”) 
• Koululuokissa raippa kielletty suorituksen ajan, kannusten käyttö ei pakollista, 
poniratsastajien kannus max 15mm. Hevosille ei apuohjia, erikoiskuolaimia tai suojia/
pinteleitä. Valkoinen(/vaalea) satulahuopa. 
• Esteluokissa katso hevoskohtaiset ohjeet martingaaleista yms., kaikille hevosille suojat/

pintelit etujalkoihin. 



VERRYTTELY, SUORITUS ja PALKINTOJENJAKO 
• Hevosten ja ponien alkukävelytys: takakentällä maasta n. 10 min ennen verryttelyä; 

alkukävelytys. 
• Kentille kulku alatallin ja lantalan välistä, kävelykoneen vierestä tarhojen luota, katso 
kylteistä ohjeita. 
• Esteverryttely; liikkuva verryttely ponikentällä.  
• Kouluverryttely liukuvasti ponikentällä, verryttelyssä kerrallaan max. 5 ratsukkoa, 

Verryttelyaika 20min. Kulku verrytelystä kouluradalle tapahtuu hevos- ja ponikentän 
välisestä portista.  

•  Jos ratsusi menee kaksi suoritusta peräkkäin, juotathan hevosen lämpimällä ilmalla 
ennen kuin seuraava ratsastaja nousee ratsaille. Vettä löytyy ämpäreistä 
kävelytysalueelta. 

• Palkintojenjako suoritetaan ilman hevosta kahdessa osassa koululuokkien päätyttyä sekä 
esteluokkien päätyttyä. Koululuokkien palkintojen jako koululuokkien päätyttyä noin klo 
12.55 ja esteluokkien palkintojenjako esteluokkien jälkeen. 

• Ponikerhojen merkkisuoritusten jakotilaisuus noin 13.20, heti koululuokkien 
palkintojenjaon jälkeen. 

TSEMPPIÄ KILPAILUIHIN! :) 


