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KILPAILUKUTSU
Tervetuloa Kirkkonummen Ratsastajien järjestämiin seuratason Kevätlautanen –
kouluratsastuskilpailuihin Rauhalan tallille (Rauhalantie 161, 02440 Luoma)
sunnuntaina 30.5.2021 klo 9.00 alkaen.
Seurataso:
Luokka 1 Perusmerkin kouluohjelma 1997, avoin ratsukoille, jotka eivät ole osallistuneet helppo C-tason
kouluratsastuskilpailuihin
Luokka 2 C-merkin kouluohjelma 1997, avoin aluetasolla starttaamattomille ratsukoille
Luokka 3 B-merkin kouluohjelma 2010, avoin kaikille
ERITYISMÄÄRÄYKSET:
1. ILMOITTAUTUMINEN
1.1. Ilmoittautumiset
 KrR:n jäsenet kilpailevat luokassa 3 Kevätlautanen–kiertopalkinnosta, jonka voittaa korkeimman tulosprosentin luokan maksimipistemäärään nähden saavuttanut ratsastaja. Useammalla hevosella starttaavan ratsastajan tulee ilmoittaa puoli tuntia ennen luokan alkua, millä hevosella hän kilpailee kiertopalkinnosta.
 Rauhalan tallin hevosilla kilpailevat ilmoittautuvat tallilla olevaan listaan viimeistään keskiviikkona
19.5 (huom!), jonka jälkeen hevoset jaetaan ratsastajille. Hevosvuokra 20e / startti. Hevosjaon jälkeen kilpailijat ilmoittautuvat itse Kipaan viimeistään tiistaina 25.5.
 Muut kuin Rauhalan hevosilla kilpailevat ilmoittautuvat Kipassa viimeistään tiistaina 25.5.
 Kilpailun kokonaisosallistujamäärä on 30 ratsukkoa ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli luokassa on alle
kolme osallistujaa, luokkaa ei järjestetä.
 Kirkkonummen ratsastajat pidättää oikeuden peruuttaa kilpailu tautitilanteen muuttuessa.
1.2. Jälki-ilmoittautumiset
 Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan

2. MAKSUT, LÄHDÖNVARMISTUS JA PERUUTUKSET



Lähtömaksu KrR:n jäseniltä 15e/startti ja muilta 20e/startti.
Peruutukset viimeistään torstaina 27.5 ensisijaisesti Kipaan tai tekstiviestillä puhelinnumeroon
0466614682/Anu Kulomaa.
2.1. Lähdönvarmistus
 Kilpailijan tulee käydä kilpailukansliassa varmistamassa ja maksamassa lähtönsä viimeistään puoli tuntia ennen omaa starttia. Kansliassa sekä käteis- että korttimaksu.
 SRL:n ohjeistuksen mukaisesti suoritamme hevosten rokotusten voimassaolon tarkistamista satunnaisotantana, varaudu esittämään hevosesi rokotustodistus lähtömaksun maksamisen yhteydessä.
2.2. Ilmoittautumisajan jälkeen peruutukset
 Peruuttamattomista tai myöhässä peruutetuista ilmoittautumisista peritään normaali lähtömaksu.
 Lähtömaksua ei peritä esitettyä eläinlääkärin-/ lääkärintodistusta vastaan.
2.3. Muut maksut
 Rauhalan tallin hevosilla kilpaileville hevosvuokra 20e / startti (käteisellä).

3. AIKATAULUT
3.1. Kanslia
 Avautuu 30.5.2021 klo 8.00 ja sulkeutuu luokkien päätyttyä.
3.2. Kilpailut alkavat
 Kilpailut alkavat 30.5.2021 klo 9.00

4. PALKINNOT JA PALKINTOJENJAKO, TULOKSET




Sijoittuneille ruusukepalkinnot.
Palkintojenjakoa ei järjestetä. Palkinnot ovat noudettavissa kansliasta kilpailupäivän aikana.
Tulokset julkaistaan Kipassa ja seuran verkkosivuilla (www.kirkkonummenratsastajat.fi/uusi).
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5. KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT
5.1 Lähtölistat ja kilpailijatiedote
 Lähtölistat ovat nähtävillä Kipassa viimeistään lauantaina 29.5 klo 16 mennessä.
 Kilpailijatiedote löytyy Kipasta viimeistään lauantaina 29.5 klo 16 mennessä.
5.2 Kilpailu areena(t):
 Kilpailu areena: maneesi, koko 20m * 60 m
5.3 Verryttely alue(et):
 Verryttely tapahtuu sääolosuhteista riippuen joko ulkokentällä tai ryhmittäin maneesissa. Seuraa KrR:n tiedotusta sosiaalisessa mediassa ja lue kilpailijatiedote Kipasta.
5.4 Pääsy kilpailualueelle
 Kilpailut järjestetään koronasuositusten mukaan ilman yleisöä.
 Kilpailijoiden toivotaan rajoittavan tukijoukkojen määrän minimiin.

6. KILPAILUKANSLIA
6.1 Kanslian sijainti kilpailupaikalla
 Kilpailukanslia (kahvio) sijaitsee maneesin tallin puoleisella pitkällä sivulla olevassa kioski-rakennuksessa.
6.2. Kilpailun aikana
 Kanslia: Tuija Bordi, puhelin: 0503617800
6.3. Muulloin
 Tiedustelut ennen kilpailupäivää: Anu Kulomaa, puhelin: 0466614682

7. TARJOTUT PALVELUT
7.1. Ruokailu
 Kilpailupaikalla toimii KrR:n kahvio. Maksuvälineinä käteis- ja korttimaksu.
7.2. Muuta
 WC-tila tallissa ja vesipiste tallirakennuksen päädyissä.
 Turhaa oleskelua tallissa vältettävä.
 Kutsun liitteenä aluekartta.
 Pyydämme alueelle saapuvia huomioimaan korona-ajan ohjeistukset kaikessa kanssakäymisessä ja
toimimaan vastuullisesti sekä kilpailujen järjestäjiä että paikalle saapuneita kohtaan.

8. AJO-OHJEET JA PAIKOITUS
8.1 Ajo-ohjeet
 Trailerilla saapuville suosittelemme reittiä Oitmäen kautta! Luoman suunnalta tullessa erittäin jyrkkä
mäki! (Ohje: Kehä III Mankin rampista ylös Siuntion suuntaan, n.4,6 km käänny vasemmalle Österbyntielle,
aja n.1,3 km ja käänny vasemmalle Rauhalantielle, aja n. 1,7 km. Talli vasemmalla mäen päällä.)
8.1 Hevosautot
 Tallin parkkipaikka on varattu hevosautoille ja –trailereille.
8.2 Henkilöautot
 Maneesin päädyn parkkipaikka on varattu henkilöautoille.

9. TOIMIHENKILÖT


Puheenjohtajatuomari: Eeva Kaartinen

10. LIPUNMYYNTI yms. ohjeistus


Ei lipunmyyntiä, kilpailujärjestäjä kerää SRL:n korona-ohjeistuksen mukaisesti paikalla olevien henkilötiedot

11. MUUTA


Siisti ratsastusasu. Turvakypärä on pakollinen. SRL:n ohjeistus.

12. VALITUKSET JA VASTALAUSEET


Valitukset ja vastalauseet on esitettävä KS I §50.3 ja §50.4 mukaan.

13. KUTSUN MUUTTAMINEN


Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin KS I 11.1.6 mukaan.

14. KILPAILUUN OSALLISTUVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY


Liitteenä kilpailuun osallistuvien henkilötietojen käsittelyseloste.

LIITE

LIITE
Kilpailukutsun kohta 14. KILPAILUUN OSALLISTUVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Kirkkonummen ratsastajat ry kuuluu Suomen Ratsastajainliittoon, joka on katto-organisaatio ja lajiliitto Suomessa.
Kirkkonummen ratsastajat ry järjestää kilpailuja. Kilpailujen järjestämistä sekä tulosten tuottamista ja julkaisua varten
Kirkkonummen ratsastajat ry kerää henkilötietoja. Kirkkonummen ratsastajat ry:n henkilötietojen käsittelystä vastaa:
jäsensihteeri/Suvi Ruponen, jasensihteeri.krr@hotmail.com
Ratsastuskilpailu on maksullinen palvelu ja osallistuminen muodostaa sopimuksen osallistujan ja Kirkkonummen
ratsastajat ry:n välillä. Kirkkonummen ratsastajat ry kerää osallistujista henkilötiedot ilmoittautumisen yhteydessä.
Kirkkonummen ratsastajat ry käsittelee näitä tietoja kilpailutapahtumien pohjalta ja tuottaa näiden perusteella kilpailutulokset. Kilpailutulokset julkaistaan. Kilpailussa menestyneet voivat saada erilaisia ranking- ja valiomerkkipisteitä.
Kirkkonummen ratsastajat ry toimittaa listan ratsastajista ja heidän saamistaan pisteistä. Nämä tiedot lisätään SRL:n
rankingpiste- ja valiomerkkipisterekisteriin. Näistä rekisteristä lasketaan useita erilaisia tunnuslukuja; rekisteri ja siitä
lasketut tunnusluvut julkaistaan useita kertoja vuodessa. Sekä kilpailutulokset että rankingpiste- ja valiomerkkipisterekisteri ja sen perusteella lasketut tunnusluvut voidaan julkaista missä tahansa mediassa mm. paikallislehdet, valtakunnalliset lehdet, Hippos-lehti, seurojen ja alueiden www-kotisivut ja SRL:n www-kotisivut.
Kilpailua varten osallistujista kerätään nimi, jäsenseura sekä jäsennumero. Kilpailutuloksia varten osallistujatietoihin
voidaan liittää tietoja kilpailutapahtumista kilpailuluokkien tulokset, sijoitus kilpailussa, saavutetut rankingpisteet.
Kilpailutulokset ja ranking- sekä valiomerkkipisterekisteri dokumentoivat SRL:n kilpailuhistoriaa. Tietoja ei koskaan
poisteta. Henkilöllä on seuraavat oikeudet kilpailuun liittyvien henkilötietojen käsittelyn osalta:
1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.
2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.
3) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole ilmoittautunut eikä osallistunut kilpailuun.
4) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu.

