
Kä yttö luökkäkilpäilut Nurmijä rvi 28.8.2021 

Tervetuloa Käyttis Cupin osakilpailuun Vuonotalli Solsikkeen  Nurmijärven  

Kiljavalle  lauantaina 28.8.2021  Osoite: Maatilantie 27 05250 Kiljava 

 Käyttöluokkien tuomarina toimii Minna Särkiniemi.  

Kilpailuissa noudatetaan ajankohtaisia korona‐rajoituksia. 

Pidetään välimatkaa toisiin ja käytetään  käsidesiä. Tämänhetkisten suositusten mukaisesti  suosittelemme kaikille yli

 12-vuotiaille kasvomaskin käyttöä kilpailupaikalla. Alueella on käsidesipulloja.  Tulethan paikalle vain terveenä! 

 Luokat: 
21. a) Ratsastusluokka, helppo   
21. b) Ratsastusluokka, keskivaikea   
21. c) Ratsastusluokka, vaikea   
21. d) Ratsastusluokka, käynti 
22. a) Ohjasajoluokka, helppo   
22. b) Ohjasajoluokka, keskivaikea   
22. c) Ohjasajoluokka, vaikea  
23. a) Ajoluokka, helppo   
23. b) Ajoluokka, vaikea   
 
Käyttöluokkien päätteeksi valitaan käyttöluokka Champion ja Reserve Champion   (luokkien 21a, 21b, 21c, 22a, 22b, 
22c, 23a ja 23b voittajista).    
 
Käyttis Cupin säännöt, radat ym. ohjeet löytyvät sivulta www.shettis.com ‐
> Käyttöluokat  Käyttis Cupin finaalipaikoista kilpailevat puhdasrotuiset Suomen Hippokseen rekisteröidyt  shetlannin
ponit, joiden säkäkorkeus on enintään 107 cm. Luokkiin voivat kuitenkin osallistua myös  muun rotuiset hevoset ja p
onit ja esim. ylikorkeat shetlanninponit; nämä saavat suorituksestaan  arvostelun ja osallistumisruusukkeen (ei sijoite
ta).    
 
Ilmoittautumiset sunnuntaihin 16.8.  mennessä:   riemuratsastajatry@gmail.com 
Ilmoita seuraavat tiedot: osallistujan nimi ja ikä (niissä luokissa joissa on ikärajoitus) luokat sekä  ponin nimi ja rekiste
rinumero. Liitä ilmoittautumisen mukaan kuva maksusta tai maksutiedot,  myös puhelimella otettu valokuva käy hyvi
n.    
 
Osallistumismaksu:  JÄSENET 15 euroa ensimmäisestä ponista ja 12 euroa saman omistajan seuraavista  poneista/st
arteista  EI JÄSENET 20 euroa ensimmäisestä ponista ja 17 euroa saman omistajan seuraavista  poneista/starteista   
 
Maksetaan tilille Uudenmaan Osuuspankki FI19 5092 0920 4509 78  / Riemuratsastajat ry, viestiosuuteen ponin  
nimi. Huomioi, että jäsenmaksun on oltava maksettu, jotta voi maksaa jäsenen edullisemman  osallistumismaksun.  
 
 Käyttöluokat järjestetään kuituhiekkapohjaisessa maneesissa. 25*50m maneesista on osa rajattu verrytteleville/ 
valmistautuville osallistujille. Myös kentällä on mahdollista verrytellä. Tarkemmat ohjeistukset  tulevat ilmoittajan 
sähköpostiin ennen kisoja, muutokset ovat mahdollisia.  
Paikalla on Riemuratsastajien järjestämä buffetti.   
 
Tiedustelut ,poisjäännit, ajo-ohjeet ja päiväkarsinat: Liisa Kaitala 0407383338 liisa.kaitala@gmail.com 
 
Tapahtumaa ei ole vakuutettu järjestäjän puolesta, osallistuminen omalla vastuulla. Pidätämme oikeudet 
muutoksiin.   

 

                                                                  Tervetuloa Kiljavalle!   

mailto:riemuratsastajatry@gmail.com

