
Matkaratsastuskilpailukutsu 
3.4.2011 Vesilahti 

Tervetuloa Vesilahden Seudun Ratsastajat (VESRA) ry:n järjestämiin matkaratsastuskilpailuihin  

sunnuntaina 3.4.2011.  

Kilpailukeskus: Vesilahden Ratsastuskoulu, Sassintie 34, 37420 Valkkinen. 

Ohjelma:  

KANSALLISET  LUOKAT: 

LUOKKA 1: N. 100km nopeuskilpailu  (10 + 40) Rahapalkinnot: 100 – 80 - 50… 

 lähtö klo 7.00  

 sykeraja 64, palautumisaika 20min 

 vähimmäisnopeus 10km/h  

 tauot 30min 

 avoin ratsukoille, joilla on hyväksytty tulos vähintään noin 50km:n matkaratsastuskilpailusta 

 Ratsujen tarkastus ja reittiselostus lauantaina 

LUOKKA 2: N. 80km nopeuskilpailu  (10 + 30) Rahapalkinnot: 80 – 60 - 40… 

 lähtö klo 9.00  

 sykeraja 64, palautumisaika 20min 

 vähimmäisnopeus 10km/h  

 tauot 30min 

 avoin ratsukoille, joilla on hyväksytty tulos vähintään noin 50km:n matkaratsastuskilpailusta 

ALUELUOKAT: 

LUOKKA 3: N. 80km ihanneaikaratsastus (10 + 30, VESRA:n jäseniltä 0 + 30) Esinepalkinnot.  

 lähtö klo 9.00  

 sykeraja 64, palautumisaika 20min  

 nopeus 10-15km/h  

 tauot 30min 

 avoin ratsukoille, joilla on hyväksytty tulos vähintään noin 50km:n matkaratsastuskilpailusta  

 suoritukset pisteytetään ja sijoitetaan 

LUOKKA 4: N. 50km ihanneaikaratsastus (10 + 20, VESRA:n jäseniltä 0 + 20) Esinepalkinnot. 

 lähtö klo 10.00  

 sykeraja 56, palautumisaika 20min  

 nopeus 10-15km/h  

 tauko 30min 



 avoin ratsukoille, joilla on hyväksytty tulos vähintään noin 30km:n matkaratsastuskilpailusta  

 suoritukset pisteytetään ja sijoitetaan 

 

LUOKKA 5: N. 30km ihanneaikaratsastus (10 + 10, VESRA:n jäseniltä 0 + 10) Esinepalkinnot. 

 lähtö klo 12.00  

 sykeraja 56, palautumisaika 20min.  

 nopeus 10–15km/h  

 suoritukset pisteytetään ja sijoitetaan 

 

SEURALUOKAT: 

LUOKKA 6: N. 30km ihanneaikaratsastus (10 + 10, VESRA:n jäseniltä 0 + 10) 

 lähtö klo 12.00  

 sykeraja 56, palautumisaika 20min  

 nopeus 8–12km/h  

 suoritukset pisteytetään ja sijoitetaan 

LUOKKA 7: N. 15km ihanneaikaratsastus (5 + 10, VESRA:n jäseniltä 0 + 10) 

 lähtö klo 14.00 

 sykeraja 56, palautumisaika 20min  

 nopeus 8 –12km/h  

 suoritukset pisteytetään ja sijoitetaan 

 ei edellytä aikaisempaa tulosta matkaratsastuskilpailusta 

Erityismääräykset:  

1. Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 25.3.2011 kirjallisesti osoitteeseen Linda Tevalin, 

Punkalaitumentie 420, 37370 Narva tai sähköpostitse vesramatkaratsastus@gmail.com Jokainen 

ilmoittautumisviesti sähköpostiin kuitataan myös sähköpostitse. Ilmoittautuessasi kerro oma nimi, 

postiosoite ja postitoimipaikka, puhelinnumero, ratsastusseuran nimi ja lyhenne, ratsun täydellinen 

nimi, ikä, rotu ja sukupuoli. Ilmoittautumisen yhteydessä on lisäksi mainittava kilpailupaikalla läsnä 

olevan varavastuuhenkilön nimi ja matkapuhelinnumero. 

2. Ilmoittautumismaksu (suluissa ensimmäisenä) on maksettava viimeistään 25.3.2011  VESRA 

Matkaratsastus-tilille pankkiin Hauhon SP 425200-131885. Kuitti mukaan! Osallistumisen 

peruuntuessa ilmoittautumismaksun saa takaisin esittämällä lääkärin- tai eläinlääkärintodistuksen.  

3. Otamme vastaan jälki-ilmoittautumisia, tällöin  peritään ilmoittautumismaksu kaksinkertaisena. 

Maksun voi maksaa pankkiin (kuitti mukaan) tai kilpailukansliaan.  

4. Eläinlääkärimaksu luokassa 1 on 50€, luokissa 2 ja 3 40€, luokassa 4 30€ ja muissa luokissa 

20€.  

5. Lähtö- (suluissa toisena) ja eläinlääkärimaksu (+ SRL:n starttimaksu 2€ alue- ja kansallisissa 

luokissa) maksetaan kilpailukansliaan joka on avoinna kilpailupäivänä alkaen klo 6.30.  

6. Hevostarkastukset alkaen klo 7.30.  
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7. Reittiselostukset kahviossa tuntia ennen luokan lähtöaikaa.  

8. Kilpailijatiedote ja lähtölistat julkaistaan: http://www.vesra.profiili.fi/matkaratsastus/kilpailut2011/   

9. Kaikki hyväksytyt suoritukset palkitaan ruusukkeella.  

10. Tarvittavat asiakirjat:kansallinen luokka: ratsastajalla kansallinen lupa, ratsulla kuitti maksetusta 

vuosimaksusta, rokotustodistus  - alueluokat: ratsastajalla aluelupa, ratsulla kuitti maksetusta 

vuosimaksusta, rokotustodistus – seuraluokka: ratsastajalla seuran jäsenyys, ratsulla 

rokotustodistus.  

11. Kilpailujen johtaja Sanna Vesto,  tuomari Kaija Borup, eläinlääkäri Olli Soininen, reittimestari Katri 

Hietala. Steward ilmoitetaan myöhemmin.   

12. Tiedustelut: Sanna Vesto 040 567 1074 tai sanna.vesto@gmail.com .  

13. Majoitusta ja karsinapaikkoja voi tiedustella: Sanna Vesto 040 567 1074 tai sanna.vesto@gmail.com 

Hevoset majoitetaan mahdollisuuksien mukaan lähiseudun talleihin.  

14. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden kaikkiin muutoksiin. 

TERVETULOA KILPAILEMAAN VETOVOIMAISEEN VESILAHTEEN! 
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