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KUTSU 17-18.2.2023 RATAHARJOITUKSIIN 
  
 
1. Ilmoittautuminen  

• Ilmoittautuminen alkaa 17.1.2023 ja päättyy 12.2.2023 
• Ilmoittautuminen tehdään sähköpostilla riikka.tarhala@k-hr.net  
• Ilmoittautumisessa pitää mainita ratsastajan ja ratsun tiedot, puhelinnumero, mihin seuraan 

kuuluu, ratsastettava luokka ja onko hevosen rokotus kunnossa 
• K-HR Dressage Training Cup - rataharjoitussarjan säännöt ja ajankohtainen tilanne löytyvät 

K-HR:n kotisivuilta. Tutustuthan sääntöihin huolella. 
• Järjestäjällä on mahdollisuus siirtää lisää startteja helpommille tasoille, jos vaativat tai 

vaikeat tasot eivät tule täyteen. 
• Ratsastaja saa osallistua viikonlopun aikana eri hevosilla eri luokkiin 

• Järjestäjällä on oikeus ottaa jälki-ilmoittautuneita poisjääneiden ratsukoiden tilalle 
• Jos et mahdu luokkaan, johon halusit ilmoittautua, ja mikäli paikkoja aukeaa, K-HR:n 

puolelta ollaan sinuun yhteydessä 
• Jälki-ilmoittautumismaksu on sama kuin rataharjoitusmaksu 

 
2. Maksut ja peruutukset  

• Ilmoittautumisen jälkeen K-HR lähettää vahvistusviestin ilmoittautumisen onnistumisesta 
(tulee varmistaa, että paikkoja on ollut vapaana). 

• Vahvistuksen jälkeen ilmoittautuminen maksetaan K-HR:n tilille FI51 5078 0840 0906 62. 
Merkitse viestikenttään ratsastajan nimi 

• Maksun suuruus on 25 € (K-HR jäsen) ja 35 € (muun seuran jäsen) per luokka. 

• Maksusuoritus tulee näkyä K-HR:n tilillä seuraavana arkipäivänä ilmoittautumisen 
umpeuduttua, muuten ilmoittautuminen raukeaa. 

• Peruutukset osoitteeseen riikka.tarhala@k-hr.net tai puhelinnumeroon 050 4914956 
• Järjestäjällä on oikeus ottaa poisjääneen tilalle uusi ratsukko 
• Noudatamme Ratsastajainliiton sääntöjä, yleinen osa (KS I) 

 
3. Aikataulu 

• Rataharjoitustiedote ja lähtöajat löytyvät K-HR:n nettisivuilta viimeistään keskiviikkona 
15.2.2023  

• Kukin luokka on oma ryhmänsä ja sillä on yksi aloitusaika. 

 
4. Palkinnot ja palkintojenjako  

• Luokissa ei suoriteta erillisiä palkintojen jakoja. Jos suorituksestaan on saanut 62,000% tai 
enemmän, saa ruusukkeen noutaessaan pöytäkirjansa 

• Ratsukkokohtaiset prosentit kirjataan harjoitussarjan sääntöjen mukaisesti ja on nähtävissä 
K-HR:n kotisivuilta 

mailto:riikka.tarhala@k-hr.net
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5. Käytännön järjestelyt 

Kilpailuareena, verryttely ja yleisö 

• Lämpöeristetty maneesi on kooltaan 60 x 20 m huomioiden tuomarin päätyvara ja pohja on 
kuitukvartsihiekkaa. 

• Verryttely on samassa maneesissa ryhmissä.  
• Ratsukko saa tulla maneesiin verryttelyyn puoli tuntia ennen oman ryhmän alkua. Seuraava 

ratsukko saa odottaa omaa vuoroonsa suorittavan kanssa, mikäli suorittaja ei sitä erikseen 
estä. Odotusaika ryhmän seuraaville ratsukoille tulee olemaan lyhyt, koska ryhmäkoko on 
pieni 

• Käsihevosten kävelytys mahdollisuuksien mukaan ulkona 
• Harjoitus on avoin yleisölle eikä ratsukon mukana olevia apuhenkilöitä rajoiteta 
• Alueelta löytyy kottikärryjä, johon toivomme jokaisen siivoavan hevostensa jätökset 

 
6. Kanslia 

• Varsinaista kansliaa ei ole, vaan harjoituksia varten toimisto sijaitsee puffetin yhteydessä 
maneesin yläkerrassa 

• Paikalla toimii herkullinen ja monipuolinen puffetti 
• Yläkerrasta noudetaan myös pöytäkirjat ja ruusukkeet 
• Maksuna käy käteinen, kortti ja mobilepay. Suosittelemme mobilepayn käyttöä. 
• Kanslian numero on 050 4914956. Mobilepay-numero 050 3653283 (rahastonhoitaja Susa 

Salminen). 

 
7. Tarjotut palvelut 

• Päiväulkokarsinaa voit tiedustella suoraan KTK-Horsesilta puh 050 3318386/Krista. Hinta 
20 €. 

 
8. Ajo-ohjeet ja paikoitus 

• Harjoituspaikan osoite on Equibalans Areena, Heinäjoentie 162, 14200 Janakkala 
• HUOM! Navigaattoriin muista laittaa TURENKI! 
• Aluekartta on mukana harjoitustiedotteessa. 

 
9. Toimihenkilöt 

• Harjoituksen johtaja Heidi Taipale 
• Turvallisuusvastaava Riikka Tarhala 
• Tuomaristo Sari Vekka ja Heidi Taipale 

 
12. Valitukset ja vastalauseet  
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Kts. Ratsastajainliiton säännöt, yleinen osa (KS I) 

 
13. Kutsun muuttaminen 

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. kts Ratsastajainliiton säännöt, yleinen osa (KS I) 

 
14. Harjoituksiin osallistuvien henkilötietojen käsittely  

Kanta-Hämeen Ratsastajat ry / K-HR kuuluu Suomen Ratsastajainliittoon, joka on katto-
organisaatio ja lajiliitto Suomessa. K-HR järjestää rataharjoituksia, kilpailuja ja muita tapahtumia. 
Näiden järjestämistä sekä tulosten tuottamista ja julkaisua varten K-HR kerää henkilötietoja. 

K-HR henkilötietojen käsittelystä vastaa jäsensihteeri Anu Immonen. 

Lisätietoa tietosuojaan liittyvistä asioista löydät järjestäjän kotisivuilta: 

https://koohoor.wixsite.com/etusivu/tietosuoja-asetus-kilpailuissa 
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