KILPAILUKUTSU
Tervetuloa Muhoksen Ratsastajat ry:n järjestämiin matkaratsastuksen seurakilpailuihin lauantaina
28.5.2011 Muhokselle!
Kilpailukeskuksen osoite: Suokyläntie 743, 91500 Muhos
Seuraluokat:
Luokka I 12-19km (noin 18 km) ihanneaikaluokka
(10 € + 10 € MuR:n jäseniltä 7 € + 7 €)







Lähtö klo 11:00
Sykeraja 56, palautumisaika 20 min
Nopeus 8 - 12 km/h
Ei edellytä aikaisempaa tulosta matkaratsastuskilpailusta
Reittiselostus n. klo 10:00

Luokka II 20-39km (noin 33 km) ihanneaikaluokka
(10€ + 10 € MuR:n jäseniltä 7 € + 7€)







Lähtö klo 10:00
Sykeraja 56, palautumisaika 20 min
Nopeus 10 - 15 km/h
Ei edellytä aikaisempaa tulosta matkaratsastuskilpailusta
Reittiselostus n. klo 9:00

Erityismääräyksiä:
1. Ilmoittautumiset viimeistään 20.5.2011 sähköpostitse : johanna.m@muhoksenratsastajat.net.
Jokainen sähköposti-ilmoittautuminen vahvistetaan paluuviestillä.
2. Ilmoittautuessa kerro oma nimi, postiosoite ja postitoimipaikka, puhelinnumero,
ratsastusseuran nimi ja lyhenne, ratsun täydellinen nimi, ikä, rotu ja sukupuoli. Näiden tietojen
lisäksi ilmoita ratsulle kilpailupaikalla läsnä olevan varavastuuhenkilön nimi ja
matkapuhelinnumero.
3. Ilmoittautumismaksu (suluissa ensimmäisenä) on maksettava Muhoksen Ratsastajat ry:n tilille
viimeistään 20.5.2011. Tilinumero: 527400-264943, viestikenttään "MR 28.5/ratsastaja".
Kuitti on esitettävä kilpailukansliassa. Osallistumisen peruuntuessa ilmoittautumismaksun saa
takaisin esittämällä viikon sisällä lääkärin- tai eläinlääkärintodistuksen. Muut maksut maksetaan
käteisellä kilpailukansliassa.
4. Eläinlääkärimaksu on 15 €/ ratsu
5. Kilpailuun voi jälki-ilmoittautua ja tällöin peritään kaksinkertainen ilmoittautumismaksu, jonka
voi maksaa pankkiin (kuitti mukaan) tai kilpailukansliaan.
6. Lähtölistat ja muita tiedotteita tulee näkyviin viimeistään sunnuntai-iltana 22.5.2011 MuR:n
kotisivuille osoitteeseen http://muhoksenratsastajat.sporttisaitti.com/
7. Luokka järjestetään, jos osallistujia on vähintään 3 ratsukkoa. Kilpailut järjestetään, jos
osallistujia on yhteensä vähintään 20 ratsukkoa.
8. Kanslia on auki kilpailupäivänä klo 8:30 alkaen. Ratsujen tarkastukset alkaen klo 8:30.
Kilpailukanslian puhelinnumero on 040 7420179 / Johanna Leinonen.
9. Kaikki hyväksytyn tuloksen saaneet ratsukot palkitaan ruusukkeella ja kunniakirjalla.
10. Tarvittavat asiakirjat: ratsastajalla seuran jäsenkortti ja kuitti ilmoittautumismaksusta
11. Tuomari Liisa Siitonen, kilpailujen johtaja Johanna Matkaselkä p. 050 5504055, reittimestari
Hannu Leinonen, eläinlääkäri Sonja Piiroinen.
12. Karsinapaikkoja voi tiedustella ennen kilpailupäivää Hanna Rantakankaalta p.040
7065488
13. Kilpailuissa noudatetaan SRL:n sääntöjä (ks. www.ratsastus.fi). Suosittelemme hevosten
influenssarokotuksia, mutta ne eivät ole pakollisia.
14. Kilpailupaikalla toimii puffetti.
15. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden kaikkiin muutoksiin.
TERVETULOA KILPAILEMAAN MUHOKSELLE!

