
KILPAILUKUTSU

SANTAHAMINA HORSE SHOW 2010

Upseeriratsastajat ry järjestää Santahaminassa perinteikkäällä Papinlahden kentällä 
lauantaina 21.8.2010 klo 10.30 alkaen esteratsastuskilpailut harjoituskilpailuna kolmessa 

eri luokassa. Esteratsastuskilpailu ja oheistapahtumat ovat osa vuosittain toistuvaa 
Santahamina-päivää. Lisää tietoa ratsastustapahtumasta Upseeriratsastajien kotisivuilta 

www.upseeriratsastajat.net ja Santahamina-päivästä Santahamina-seuran kotisivuilta 
www.santahamina.fi.

Kilpailuluokat:
− kello 10.30 - 11.45 luokka 1 (60 – 70 cm, 367.2 A2/A2)
− n. kello 11.45 - 13.00 luokka 2 (80 - 90 cm, 367.1 A2/A2)
− n. kello 13.00 - 14.00 luokka 3 (100 cm, AM5)

1. Osallistumismaksu on 20,00 €. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla 
(posti@upseeriratsastajat.net) tai puhelimitse seuran sihteerille (050-4837628) 13.8. 
mennessä ja maksamalla osallistumismaksu viimeistään 17.8. Upseeriratsastajat ry:n tilille 
Aktia 405500-1442420. Ilmoituksessa on kerrottava osallistujan nimi ja yhteystiedot, 
hevosen ja seuran nimet sekä kilpailuluokka.

2. Kilpailuluokkiin voidaan ottaa osallistujia kaikkiaan noin 60-80.
3. Kaikille kilpailuun ilmoittautuneille ja osallistumismaksun maksaneille lähetetään 

kilpailuohjelma ja toimintaohjeet saapumisesta sekä liikkumisesta sotilasalueella.
4. Seuran jäsenkortti tai muu todiste johonkin ratsastusseuraan kuulumisesta sekä hevosen 

rokotustodistus on esitettävä kilpailun toimistossa ilmoittauduttaessa.
5. Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 20.8. klo 20.00 asti puhelimitse tai sähköpostilla sekä 

21.8. Santahaminan kulunvalvontapaikalla kello 8.00-9.00 välisenä aikana. Jälki-
ilmoittautumismaksu on 5,00 €, joka peritään normaalilähtömaksun lisäksi 
kilpailutoimistossa ennen kilpailua.

6. Kilpailussa noudatetaan SRL:n sääntöjä.
7. Mikäli osallistuminen perutaan, niin osallistumismaksua ei palauteta.
8. Lähtölistat ovat nähtävillä kilpailupaikalla.
9. Luokissa jaetaan sijoittuneille ruusukkeet ja esinepalkinnot.
10.Kilpailijat osallistuvat omalla vastuulla.
11.Kilpailutulokset julkaistaan kilpailupaikalla ja Upseeriratsastajat ry:n kotisivuilla.
12. Kilpailupaikalla keittoruokailumahdollisuus kenttäkeittimeltä ja muuta välipalaa saa 

Sotilaskotiautosta
13.Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

Santahamina Horse Show -ratsastustapahtuma avataan klo 10.00, jonka jälkeen on Kaartin 
Jääkärirykmenttiin kuuluvan Helsingin vartioston sotilaspoliisikoirien toimintanäytös. 
Esteratsastuskilpailun ohessa on hevoskärryajeluja, talutusratsastusta, ajelua panssaroidulla 
miehistönkuljetusvaunulla (PASI), lyhyitä tutustumisretkiä kasarmialueelle sekä kaikille 
halukkaille johdettuja maastoratsastuksia omilla hevosilla. Esteratsastuskilpailun jälkeen on 
katrilliratsastusnäytöksiä, kouluratsastusnäytös ja sotilaspoliisikoirien toimintanäytös. 
Esteratsastuskilpailun ja näytösten jälkeen on vielä ratsain tapahtuva kulkue kasarmialueella, 
johon toivotaan myös mahdollisimman monen kilpailijan osallistuvan. Ratsastustapahtumat 
päättyvät noin kello 16.00, jonka jälkeen alkaa Santahaminan historiaa ja luontoa esittelevä 
kävelyretki.

TERVETULOA KILPAILEMAAN JA OSALLISTUMAAN SANTAHAMINA-PÄIVÄÄN!

mailto:posti@upseeriratsastajat.net
http://www.upseeriratsastajat.net/

