
 

 

KILPAILUKUTSU 

 
Mäntsälän Ratsastuskoulu 

Kuokkamaantie 13, Mäntsälä 

 
 

 

 

     Mäntsälän Ratsastajat ry 

 

KOULUKILPAILUT 29.9.2018, SEURAMESTARUUS  

I Helppo D:3 2013, MINIMESTARI 
II Helppo C, Tutustumisluokan kouluohjelma 2016 

III Helppo B:3 2009, JUNIORIMESTARI 
IV Helppo A:2 2009, SENIORIMESTARI 

V      Vaativa B Fei Junioreiden esiohjelma 
 

 

Kisasihteeri puh. 041-758 0147 (kisaviikolla ma-pe klo 18-20 + kisojen ajan) 

 
1. Ilmoittautumiset 

• Ilmoittautumisaika on kisaviikon keskiviikkoon klo 24 mennessä. 
• Ilmoittautumiset Kipan (https://kipa.ratsastus.fi/) kautta. 
• Peruutukset viimeistään ilmoittautumisajan puitteissa Kipan kautta. Tämän jälkeen puhelimitse 

kisasihteerille. Ilmoittautumisajan jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta veloitetaan 
ilmoittautumismaksu. 

• Kisapäivänä peruutukset tulee tehdä mahdollisimman pian ilmoittamalla suoraan kansliaan tai 
kisasihteerin puhelimeen. Niiltä ratsukoilta, jotka eivät viimeistään tuntia ennen luokan alkua ole 
peruneet lähtöänsä, veloitetaan täydet lähtö- ja ilmoittautumismaksut. 

2. Luokka I erityismääräykset: 
• Avoin alle 12-vuotiaille aloitteleville ratsastajille, ei saa osallistua muihin luokkiin 
• Taluttaja sallittu, mutta ei saa vaikuttaa ratsukon suoritukseen, myös taluttajalla oltava 

turvakypärä 
3. Kilpailut alkavat pääsääntöisesti klo 9.00. Muutoksista ilmoitetaan erikseen. 
4. Ilmoittautumis- ja lähtömaksut 

• Luokka I; MänRa:n jäseniltä 5 eur, muilta 6 eur 
• Luokka II-V;  

o MänRa:n jäseniltä 15 eur/luokka (ilm.maksu 10 eur, lähtömaksu 5 eur) 
o Muilta 20 eur/luokka (ilm.maksu 10 eur, lähtömaksu 10 eur) 
o Luokissa II-V MänRan jäsenalennus edellyttää osallistumista kisajärjestelyihin 
o Koulukisoissa ei jälki-ilmoittautumisia 

• Ilmoittautumis- ja lähtömaksut suoritetaan 1 h ennen arvioitua lähtöaikaa kilpailukansliaan. 
Maksut käteisellä.  

5. Aikataulut 
• Kilpailukanslia avataan tuntia ennen kilpailujen alkamista. Tarkista alkamisaika ja lähtölistat 

www.mantsalanratsastajat.com tai Kipasta. Kilpailujen lähtölistat julkaistaan seuran nettisivuilla 
sekä Kipassa viimeistään kilpailuja edeltävän päivän aikana.  

• Lähtöaikaa voi tiedustella puhelimitse kisasihteeriltä kilpailuja edeltävänä päivänä klo 18-20.  
6. Palkinnot 

• Luokassa I palkitaan hyväksytyt suoritukset ruusukkeella 
• Luokissa II-V sijoittuneet palkitaan ruusukkeilla ja esinepalkinnoilla 

7. Muuta 
• Seuramestaruudet ratkotaan Mäntsälän Ratsastajat ry:n jäsenten kesken (jäsenmaksu maksettu) 
• Minimestaruus on alle 12-vuotiaille 
• Juniorimestaruus on alle 18-vuotiaille 
• Seniorimestaruus on yli 18-vuotiaille  
• Kilpailut järjestetään ulkokentällä, verryttely maneesissa 
• Kilpailijat osallistuvat omalla vastuullaan 
• Kilpailutulokset julkaistaan MänRan kotisivuilla ja Kipassa 
• Kilpailupaikalla toimii puffetti 
• Kilpailujohtajana toimii Maarit Kaukua-Vertanen p. 040-5525879 
• Tuomariston puheenjohtaja Irene Valo 
• Tuomari Johanna Kyrö 

8. Noudatamme soveltuvin osin SRL:n sääntöjä. Järjestäjät pidättävät oikeuden muutoksiin. 

 

 

https://kipa.ratsastus.fi/
http://www.mantsalanratsastajat.com/

