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Kilpailun tie dot
Kilpailukutsu

Kilpailukutsun muutoshistoria

Tervetuloa Loimaan Urheiluratsastajien järjestämiin alueellisiin valjakkoajokilpailuihin
Valmennuskeskus Loimihakaan 18.5.2013. Kilpailussa ajetaan pelkkä koulukoe.
Seuraavat osakokeet ajetaan siten, että 26.5. on tarkkuuskoe ja 30.6. maratonkoe. Kuhunkin
kilpailuun saa osallistua erillisesti. Mikäli haluaa kokonaistuloksen kilpailusta, tulee suorittaa
kaikki osakokeet em. päivinä ja tuloksen tulee olla samasta luokasta.
SEURALUOKAT:
Luokka 1
Seurakilpailuluokka helppo, avoin poni ja poniparivaljakoille, jotka eivät ole sijoittuneet
aluekilpailuissa, (10+10) koulukoeohjelma nro 2.4. helppo aloittelijoille, esinepalkinnot.
Luokka 2
Seurakilpailuluokka helppo, avoin hevos ja hevosparivaljakoille, jotka eivät ole sijoittuneet
aluekilpailuissa, (10+10) koulukoeohjelma nro 2.4. helppo aloittelijoille, esinepalkinnot.

Ilmoittautuneita : 0

Ratsukoita: 0

Luokka 3 Aluekilpailuluokka helppo, avoin kaikille poni ja poniparivaljakoille (15+15 +2),
koulukoeohjelma poniohjelma nro 2.3, helppo, esinepalkinnot
Ilmoittautuneita 0
Koe A Helppo 2.3
Kentän koko ja laatu: 40 x 80 , hiekka
Luokka 4 Aluekilpailuluokka helppo, avoin kaikille hevos ja hevosparivaljakoille (15+15 +2),
koulukoeohjelma kouluohjelma nro 2.5, helppo, esinepalkinnot
Ilmoittautuneita 0
Koe A Helppo 2.5
Kentän koko ja laatu: 40 x 80, hiekka

Erity ism ääräy kse t
1. Ilmoittautumiset ja maksut alueluokkiin viimeistään 11.5.2013 KIPAn kautta ja seuraluokkiin s
postitse loimura@gmail.com. Jälkiilmoittautumisia ei oteta.
2. Peruuttamattomista lähdöistä ei maksuja hyvitetä takaisin. 24h ennen kilpailun alkua
peruutetuista lähdöistä palautetaan KS 1:n mukainen osuus.
3. Ajurikokousta ei järjestetä, kilpailijatiedote on luettavissa sivuilla www.loimihaka.fi, ”uutiset ja
tapahtumat” sekä Valmennuskeskus Loimihaan facebookissa.
4. Lähtölistat ja tulokset ovat lisäksi luettavissa www.valjakko.net.
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5. Hevosten rokotustodistukset on esitettävä kansliassa myös seuraluokan hevosilta.
Seuraluokassa ajurien tulee esittää seuran jäsenkorttinsa, samoin groomien kaikissa luokissa.
Seurajäsenyys vaaditaan siis sekä ajurilta että groomilta
6. Kilpailukanslia on avoinna klo 8.30 alkaen, puh. 0400805285
7. Kilpailunjohtajana toimii Leena Kalalahti, tuomariston puheenjohtajana Olavi Vainikainen,
stewardina Maarit Lähteenmäki ja turvallisuuspäällikkönä Pirkko Vainikainen.
8. Karsinavaraukset hevosille spostitse loimihaka@loimihaka.fi. tai puhelimitse 0400805285
Huom. karsinapaikkoja on rajallisesti! Karsinamaksu on 22 €/yö ja päiväkarsinat 12 €/ pvä.
Ilmoita, mikäli karsinapaikkavarauksesi koskee shetlanninponia.
9. Majoituspaikkoja Loimihaan majoitustila Naapuriin varataan em. puhelinnumerosta tai spostin
kautta. Ks. majoitushinnat www.loimihaka.fi
10. Kilpailussa noudatetaan valjakkoajon voimassa olevia kilpailusääntöjä sekä
aluekilpailusääntöjä ja SRL:n yleisiä kilpailusääntöjä KS I.
11. Kilpailupaikalla toimii hyvä buffetti.
12. Tiedustelut loimihaka@loimihaka.fi ja puh.0400805285 Talli tai 0408618806 Leena
13. Kilpailunjärjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin.
Maksut
Pakolliset (€)
Luokkakohtaiset (€)
SRLmaksu

2,00

(vain kansalliset ja aluekisat)

Valinnaiset (€)
Tallimaksu päivä
Päiväkarsina

22,00
12,00

Lisätie toja
Ajoohjeet www.loimihaka.fi. Koulukoe ajetaan 40 m x 80 m hiekkakentällä. Tuomareina toimivat
Marita Törnroth ja Katja Törrönen. Verryttely tapahtuu hiekkapohjaisella ratsastuskentällä ja
ajoharjoitteluradalla.
Yhteyshenkilö
Leena Kalalahti
0408618806
loimihaka@loimihaka.fi
Uitontie 142
32200 Loimaa
Järjestäjän nettiosoite
Kilpailukanslian puhelinnumero 0400805285
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Uitontie 142
32200 Loimaa

Kilpailun viimeinen ilmoittautumispäivä KIPA:ssa: 11.05.2013
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