
HESTAMANNAFÉLAGIĐ JÁLKUR RY
JÄRJESTÄÄ

SYYSKISAT 1.9.2019 klo 10 alkaen

VIRALLISET KILPAILUT TASO 2
Jálkurin baana Orimattilan raviradalla, Hevostie, Orimattila

Huom! Syyskisoissa on myös epävirallisest harjoituskilpailut, joissa
Gæðingakeppni ja sport sekä Jálkur-luokat. Näistä erillinen kutsu.

TASO 2 LUOKAT

 1 T1 - Töltti (jun+nuo+sen)

2 T2 - Töltti (jun+nuo+sen)

3 V1 - 4-käynti (jun+nuo+sen)

4 F1 - 5-käynti (jun+nuo+sen)

5 P2 - Speedpassi (jun+nuo+sen)

OSALLISTUMISMAKSUT
- Ilmoittautumismaksu 12 €/luokka ja lähtömaksu 12 €/luokka,

lisäksi KIPA-maksu € 3/luokka. Nämä maksut suoritetaan KIPAn kautta.
- Ilmoittautuminen on samalla lähdön varmistus.
- Muutokset ja peruutukset 23.8. asti KIPAssa, mikä palauttaa peruutuksista

ilmoittautumis- ja lähtömaksut.
- Viimeinen lähdönperuutusajankohta on lauantai 24.8., johon mennessä

tapahtuneista peruutuksista palautetaan lähtömaksu.
- Lääkärin- tai eläinlääkärintodistusta vastaan palautetaan kaikki maksut

KIPA-maksua lukuunottamatta.

ILMOITTAUTUMISET PERJANTAIHIN 23.8.2019 MENNESSÄ
- SRL:n kilpailupalveluohjelman KIPA:n kautta!

https://kipa.ratsastus.fi/
- Ilmoita KIPAn lomakkeen vaatimat tiedot

JÄLKI-ILMOITTAUTUMISET 24.8.2019 MENNESSÄ SEKÄ MUUTOKSET
- kirjallisesti lahtinenminna@hotmail.com, jälki-ilmoittautuessasi ilmoita:

* ratsastajan nimi ja ikäluokka jun/nuo/sen
juniorin ja nuoren kohdalla ilmoita myös syntymävuosi

* ratsastajan kilpailuluvan numero ja luokka (2-tasolla vähintään D-lupa)
* hevosen koko nimi ja FEIF-ID-numero (alkaa maatunnuksella IS, FI tms.)
* kilpailutaso (2) ja luokat
* yhteystiedot (puhelinnumero).



- jälki-ilmoittautuneilta peritään yllä mainittujen osallistumismaksujen
lisäksi jälki-ilmoittautumismaksu 12 €/luokka.

- ilmoittautumispäivän jälkeisistä muutoksista peritään 5 €/muutos
- jälki-ilmoittautuneiden kaikki maksut sekä muutosmaksut maksetaan

Jálkurin tilille Danske Bank FI55 8001 8710 0267 46 välittömästi
ilmoittautumisen/muutoksesta ilmoittamisen jälkeen.
Kuitti mukaan kisapaikalle!

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

KILPAILULUVAT JA ROKOTUKSET
- RATSASTAJA (luokat 1-5)

* SIHYn ja SRL:n jäsenyys (tai muun seuran SRL-jäsenyys)
* D- tai B-kilpailulupa
* lisätietoja

https://www.ratsastus.fi/kilpailu-ja-valmennus/kilpailijalle/kilpailuluvat/
- HEVONEN (luokat 1-5)

* Hevosen vuosimaksu (SRL)
* 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.

KILPAILUKANSLIA
- Kanslia aukeaa 1 tunti ennen ensimmäisen luokan alkua ja sulkeutuu viimeisen

luokan päättymisen jälkeen.
- Kanslian numero 040-3592099.
- Hevosen kaikki asiapaperit on pyydettäessä esitettävä kansliassa.

PÄÄTOIMIHENKILÖT
- Kilpailunjohtajana Minna Toivonen, p. 0505018637, minna.gliti@gmail.com
- Kilpailun tuomariston puheenjohtaja N.N.
- Yhteyshenkilö Minna Toivonen, p. 0505018637, minna.gliti@gmail.com

YLEISTÄ
- Syyskisoissa järjestetään myös LAUKKAKISAT ja TEHTÄVÄLUOKKA,

joihin osallistumismaksu 5 €/ratsukko/laji, ilmoittautumisohjeet löytyvät
harjoituskilpailukutsusta!
Harjoituskilpailuissa myös GÆÐINGAKEPPNI -luokat, joihin saa osallistua
samalla hevosella sääntöjen sallimien starttimäärien puitteissa.

- Luokat ovat kilpailulupasääntöjen puitteissa avoimia kaikille.
- Lähtölista ja kilpailijatiedote julkaistaan KIPAssa viimeistään 29.8.2019.
- Kilpailuissa järjestetään vain karsinnat, ei finaaleja.
- Ruusukepalkinnot. Palkinnot ovat noudettavissa yhdessä tuomarilappujen

kanssa ilmoittautumispisteestä. Emme toimita palkintoja jälkikäteen,
mikäli ne jäävät lunastamatta.



- Lisätietoja kilpailuluokista löytyy SIHYn sivuilta:
https://www.islanninhevonen.net/urheilu/kilpaileminen/kilpailusaannot/

- Osallistumismaksuja ei palauteta ilman lääkärin/eläinlääkärin todistusta.
- Pidätämme oikeuden rajoittaa osallistujamäärää ja olla ottamatta

jälki-ilmoittautumisia.
- Virallisissa kilpailussa on 3 tuomaria
- HUOM! Kilpailutulokset hyväksytään vuoden 2020 SM-kilpailujen

kvaalipisteiksi. SIHY vahvistaa pisterajat myöhemmin.
- 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.

LISÄTIETOJA
- Kilpailujärjestelmä 2019

https://www.islanninhevonen.net/urheilu/kilpailujarjestelma-2019/
- FEIF-säännöt

https://www.feiffengur.com/documents/Rules_Regulations2019_complete(1).pdf
- SRL yleiset kilpailusäännöt

http://www.ratsastus.fi/kilpailusaannot

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.


