
HESTAMANNAFÉLAGIĐ JÁLKUR RY
JÄRJESTÄÄ

SYYSKISAT 1.9.2019 klo 10 alkaen

EPÄVIRALLISET 1-TASON HARJOITUSKILPAILUT
Jálkurin baana Orimattilan raviradalla, Hevostie, Orimattila

Huom! Syyskisoissa on myös viralliset kilpailut taso 2,
joista on erillinen kutsu.

GÆÐINGAKEPPNI -LUOKAT, avoimet kaikille ikäluokkien puitteissa

6 A-flokkur (5-käynti)

7 B-flokkur (4-käynti)

8 Lapset 7-13 v

9 Nuoret 14-17 v

10 C-flokkur (helppo gæđingakeppni)

Lisäksi palkitaan kiertopalkinnolla paras ensikertaa issikkakisoissa kilpaileva
C-flokkuriin, lasten ja nuorten luokkiin osallistujien kesken!

SPORT -LUOKAT, avoimet kaikille ilman ikäluokkia

11 P2 - Speedpassi

12 T7 – Helppo töltti

13 V5 - Helppo 4-käynti

JÁLKUR -LUOKAT, avoimet kaikille ilman ikäluokkia

14 Laukkakisa (n. 500m)

15 Jálkur tehtäväluokka

MAKSUT
- osallistumismaksu 24 €/ratsukko/luokka (luokat 6-13)
- Jálkur-luokat 5 €/ratsukko/luokka (luokat 14-15)
- jälki-ilmoittautuneilta peritään julmasti 36 €/luokka
- ilmoittautumispäivän jälkeisistä muutoksista peritään 5 €/muutos

Osallistumismaksut maksetaan Jálkurin tilille viimeiseen ilmoittautumispäivään 23.8.2019
mennessä, tämän jälkeen menee jälki-ilmoittautumismaksu! Jälki-ilmoittautumismaksut sekä
muutosmaksut maksetaan välittömästi ilmoittautumisen/muutoksesta ilmoittamisen
jälkeen. Jálkurin tili Danske Bank FI55 8001 8710 0267 46. Kuitti mukaan kisapaikalle!
Ratsukon ilmoittautuminen on sitova!



ILMOITTAUTUMISET PERJANTAIHIN 23.8.2019 MENNESSÄ
- kirjallisesti Monika Silander-Stolt, monika.silander@elisanet.fi

Ilmoita:
 * ratsastajan nimi ja junnun/nuoren syntymävuosi

* hevosen koko nimi ja FEIF-ID-numero (alkaa maatunnuksella IS, FI tms.)
* luokat sekä aloitussuunta sport-luokissa töltti T7 ja nelikäynti V5

(mikäli suuntaa ei ilmoiteta, se on automaattisesti vasen)
* muista kertoa, mikäli olet tulossa ensimmäistä kertaa issikkakisohin
* yhteystiedot (puhelinnumero)

JÄLKI-ILMOITTAUTUMISET 24.8.2019 MENNESSÄ SEKÄ MUUTOKSET
- kirjallisesti lahtinenminna@hotmail.com

* ilmoittautuessasi kerro yllä luetellut tiedot.

TIEDUSTELUT
- minna.gliti@gmail.com tai tekstarina 050-501 8637

KILPAILULUVAT YM
- Harjoituskilpailuissa ei vaadita SIHYn tai SRL:n jäsenyyttä eikä

kilpailulisenssiä. Suosittelemme SIHYn ja/tai paikalliskerhon jäsenyyttä.
- Harjoituskilpailuissa on 1-3 tuomaria, luokista ei saa kvaalauspisteitä

SM-kisoihin.
- Luokissa 6-15 hevosen oltava Suomen Hippoksen rekisterissä

islanninhevosena ja/tai rekisteröity  WorldFengurissa.
- Hevosten on oltava rokotettu influenssaa vastaan vuoden välein

ja viimeisimmästä rokotteesta ei ole saanut kulua yli 6 kk (+21 vrk).
Rokotustodistus on esitettävä kansliassa ilmoittautumisen yhteydessä.

- Lisätietoja kilpailuluokista löytyy SIHYn sivuilta:
https://www.islanninhevonen.net/urheilu/kilpaileminen/kilpailusaannot/
https://www.islanninhevonen.net/urheilu/kilpaileminen/kilpailusaannot/
gaedingakeppnin-saannot/ (A- ja B-flokkurit)

- Lisätietoja gæðingakeppni -luokista julkaistaan Facebookissa Jálkurin
ryhmässä sekä kisojen FB-tapahtumassa. Lapset ja nuoret voivat
halutessaan osallistua myös A- tai B-flokkuriin.

- Luokassa T7 töltti ja V5 nelikäynti on 2-3 ratsukkoa yhtä aikaa radalla
kuuluttajan ohjaamana. Luokassa T7 ratsastettavat osiot ovat 1. hidas
töltti - suunnan vaihto käynnissä - 2. vapaavalintaista tempoa tölttiä.
Luokassa V5 osiot ovat 1. vapaavalintaista tempoa tölttiä - 2. ravi, tempo
harjoitusravista keskiraviin - 3. keskikäyntiä - 4. laukka, harjoituslaukasta
keskilaukkaan.

- Kilpailuissa järjestetään vain karsinnat, ei finaaleja.
- Ruusukepalkinnot sekä kiertopalkinto ensimmäistä kertaa issikkakisoihin
 osallistuvalle. Kiertopalkinto ratkaistaan C-flokkuriin, lasten ja nuorten

luokkiin osallistuvien ensikertalaisten kesken. Palkinnot ovat
noudettavissa ilmoittautumispisteestä, josta on noudettavissa myös T7-
ja V5 luokkien tuomaripaperit. Gæðingakeppnin pistelistat julkaistaan



kisojen jälkeen facebookissa. Emme toimita palkintoja jälkikäteen, mikäli
ne jäävät lunastamatta.

- Osallistumismaksua ei palauteta ilman lääkärin/eläinlääkärin todistusta.
- Samalla hevosella saa olla useampi ratsastaja starttimääräsääntöjen

puitteissa. Gæđingakeppni -luokkiin osallistuvat saavat osallistua myös
taso 2 virallisiin kilpailuluokkiin starttimääräsääntöjen puitteissa.

- Vähintään 5 ratsukkoa ilmoittauduttava / luokka, jotta se järjestetään.
- Pidätämme oikeuden rajoittaa osallistujamäärää ja olla ottamatta

jälki-ilmoittautumisia.
- Ratsukoita saatetaan kuvata kilpailun aikana. Mikäli et halua, että

kuviasi julkaistaan Jálkurin facebook-sivuilla tms. yhteyksissä, ilmoita
siitä ennen kilpailuja minna.gliti@gmail.com. Yksityisten henkilöiden
kuvaamista kuvista ja niiden julkaisemisesta emme vastaa

- Kilpailukanslia aukeaa tunti ennen ensimmäisen luokan alkua ja sulkeutuu
viimeisen luokan päättymisen jälkeen. Kanslian numero 040-3592099.
Hevosen kaikki asiapaperit on pyydettäessä esitettävä kansliassa.

TURVALLISUUS
FEI:n ja FEIF:in sääntöjen mukaan hevosten, jotka osallistuvat islanninhevostapahtumiin
on oltava terveitä ja vapaita tarttuvista taudeista. Hevosia, jotka ovat olleet tallilla tai
alueella, jossa tartuntaa on esiintynyt, ei saa kuljettaa islanninhevostapahtumiin.
Suuntaa-antava aikaraja on vähintään 3 viikkoa mahdollisesta tartuntariskistä.

Yleisölle ja kilpailijoille tiedoksi: Paikalla on buffetti!

Kilpailuissa noudatetaan Jálkur-sääntöjä, FEIF-sääntöjä, SRL-sääntöjä soveltaen,
SIHY-suosituksia sekä käytetään kypärää ja muutenkin noudatetaan Suomen

Perustuslakia ja Yleistä Järjestyssääntöä.

Hestamannafélagiđ Jálkur ry pidättää oikeudet aikataulu- ym. muutoksiin.
Muutoksista tiedotetaan ilmoittautuneille ja Jálkurin facebook-ryhmässä.

Kisat löytyvät tapahtumana facebookista.


