Kilpailussa noudatetaan 1.2.2022 voimaan astuneita kilpailusääntöjä:
KS IX Valjakkoajo ja paravaljakkoajo, KS I Yleiset kilpailusäännöt sekä Rotumestaruussäännöt 2022
Maksut
▪
▪

Kilpailun aikana kestävyyskokeeseen osallistumisen peruuttamisesta maksettuja maksuja ei
palauteta.
Mikäli kestävyyskokeeseen osallistumattomuudesta on ilmoitettu ilmoittautumisajan
kuluessa ja valjakko osallistuu kilpailuun vain ensimmäisenä kilpailupäivänä (3 pv:n
kilpailussa koulukokeeseen ja 2 pv:n kilpailussa koulu- ja tarkkuuskokeeseen tai vain
koulukokeeseen), kilpailujärjestäjä palauttaa ilmoittautumis- ja lähtömaksusta puolet
(sovittu kilpailujärjestäjäpalaverissa 4.2.2018).

Lähdön peruuttaminen - Ks. KSI 13. Kilpailumaksut
Luokassa 1 – 2 ilmoittautunutta KSIX 915 § 1.
▪
▪

Urheilija voi halutessaan kilpailla siinä luokassa, johon on ilmoittautunut: saa tuloksen ja
mahdollisen kvaalin, mutta ei palkita (kilpailujärjestäjä voi kyllä halutessaan palkita) eikä
saa rankingpisteitä.
Urheilija voidaan siirtää toiseen luokkaan, mutta siirrosta sovitaan ennen ensimmäisen
osakokeen lähtölistan julkaisemista kilpailujärjestäjän ja urheilijan kesken. Kun IIponiyksikkö siirretään toiseen luokkaan, kouluradan koko ja ohjelma on sama kuin muilla
ko. luokkaan osallistuvilla.

Tarvittavat asiakirjat
▪
▪
▪
▪

Vaunussa olevan vaunuavustajan (groomin) tulee olla SRL:n kuuluvan seuran jäsen tai
avustajalla oltava SRL:n Green Card (SRL:n jäsenkortti/green card esitettävä kansliassa),
avustajan nimi ja seura on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.
Hevosen tunnisteasiakirja (EU-hevospassi) tai kopio sen tunniste- ja rokotus-sivuista on
esitettävä vaadittaessa kilpailuissa.
Poniluokassa kilpailevien valjakoiden on esitettävä voimassa oleva ponin mittaustodistus (Ei
seuratasolla).
Hevoset/ponit tulee olla rokotettu SRL:n kilpailusääntöjen mukaan (KSI:VII/41)
rokotustodistukset tarkistetaan tarvittaessa kilpailupaikalla.

Ilmoittautumisen yhteydessä KIPAAN
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Vaunun leveys
Varusteiden ja vaunuavustajan yhteiskäyttö (= kuka toinen käyttää samoja varusteita ja
kenen groomina avustaja on myös). Varaudu siihen, että yhteisiä groomeja ei voida
huomioida lähtölistaa tehdessä.
Tallipaikan varaus: Huomaa, että kilpailupaikalla hevonen/poni ei voi majoittua
hevosautossa/trailerissa.
Luokkaan oikeuttavat kvaalit (osallistumisoikeus), ei vaadita seuratasolla.
Juniori tai U25 ajurit voivat halutessaan ajaa annetun kouluohjelman sijasta FEI Test J
and YD tai Fei CH P1-kouluohjelman. Edelleen vaativassa ja vaikeassa luokassa (ei SM) voi
ajaa KSIX liitteessä 17 mainitun CAI3* tason kouluohjelman. Mikäli haluat toimia näin, kerro
siitä viimeistään ilmoittautumisen yhteydessä KIPA:ssa.
Puutteellisia tai ilmoittautumisajan jälkeen tehtyjä ilmoittautumisia ei huomioida!

Varaathan riittävästi apuhenkilöitä – etenkin, jos kilpailupaikalla etäisyydet ovat pitkät, sekä
erityisesti, jos kilpailet useammalla hevosella!
▪
Mikäli käytät maagroomia, hänellä pitää olla heijastinliivi, jossa teipattu tai muuten
näkyvälle paikalle kiinnitetty valjakon numero ja alle 18-vuotiaalla po. kypärä. Maagroomi
saa korjata valjastusta (silloin, kun se sääntöjen mukaan voidaan hoitaa), saa neuvoa
aikataulusta ja leimata Emitin, mutta ei saa olla fyysisesti esteellä.

