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Oulunsalon Ratsastajien halloween 

kouluratsastus rataharjoitukset la 30.10.2021 

alkaen klo 16.00 
 

 

Luokat 

Luokka 1: Ousa Cup pari-kȕr 

• Pari suunnittelee ohjelman itse 

• Pakolliset liikkeet: alku- ja lopputervehdys, käynti, ravi, laukka, 10 m voltti kumpaankin suuntaan. 

• Pari voi mahdollisesti valita oman musiikin, se täytyy löytyä Spotifysta ja se ilmoitetaan 

ilmoittautumisen yhteydessä. Jos pari ei tahdo omaa musiikkia, soittaa toimihenkilöt satunnaista 

musiikkia radan aikana. Voitte ilmoittaa max. 2 biisiä. Ilmoittakaa, kumpi soitetaan ensimmäisenä. 

 

Luokka 2: Timanttiluokka 

• Ratsastettava ohjelma Helppo D: 3 2013 tai Helppo C:2 2000 (ilmoita ratsastettava ohjelma 

ilmoittautumisen yhteydessä esim. Paula, lk 2/HeC tai Korfuu, lk2/HeD) 

• Alkeis-, jatko- ja helppo C-tason aikuisratsastajille, jotka haluavat ylittää itsensä ilman kisasijoitusta 

 

Luokka 3: Ousa Cup 

• Ratsastettava ohjelma Helppo C:2 2000  

 

Luokka 4: Ousa Cup 

• Ratsastettava ohjelma Helppo B:1 2021 

 

Luokka 5: Ousa Cup 

• Ratsastettava ohjelma Helppo A:0 2009 

 

 

 

 

 

Osallistumisoikeus 
 
Olet oikeutettu osallistumaan Ousan kilpailuihin, jos olet jotain seuraavista: 

• Oulunsalon Ratsastajien (Ousan) jäsen 

• Oulunsalon Ratsastuskoulun vakioasiakas ja jonkun muun ratsastusseuran kuin Ousan jäsen 
• Oulunsalon Ratsastuskoulun vakioasiakas ja sinulla on Green Card -vakuutus. 

 

Turvallisuussyistä Oulunsalon Ratsastuskoulun hevosilla voivat kilpailla vain ratsastuskoulun vakioasiakkaat. 
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Ilmoittautuminen 

1. vaihe: ma 18.10. klo 8.00 – la 23.10.2021 klo 18.00 

• Linkki ilmoittautumislomakkeeseen jaetaan viimeistään 18.10. Ousan nettisivuilla kisakohtaisella 

sivulla ja some-kanavissa. 

 

2. vaihe: su 24.10 klo 19.00 – ti 26.10.2021 klo 20.00 

padlet.com/ousankisatoimikunta/ilmoittautuminen 

 

• 1. ilmoittautumisvaiheessa vapaaksi jääneet paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä 

• Toimi seuraavasti: 

1. Valitse hevonen, jolla on vielä vapaita lähtöjä. 

2. Kirjoita hevosen kohdelle koko nimesi, luokka ja kouluohjelma, jos on vaihtoehtoja,  

esim. Riitta Ratsastaja, lk 1. Huom. Jos ilmoittaudut lk 1, laita tekstiviestillä ilmoittautumisen 

jälkeen biisit ja parisi etu- ja sukunimi. 

3. Päivitä sivu. Tarkasta, että ilmoittautumisesi näkyy oikein. 

4. Ilmoita puhelinnumerosi kisatoimikunnalle, tekstiviesti 040 257 2079 tai 

kisatoimikunta@ousa.fi. 

 

Jälki-ilmoittautuminen:  

• Kysy mahdollisuudesta jälki-ilmoittautua kilpailunjohtajalta tekstiviestitse p. 040 257 2079. 

 

Yksityisratsut  

• Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 26.10.2021 klo 20:00 yksityisratsukoiden omaan 
lomakkeeseen. Se jaetaan viimeistään 18.10. Ousan nettisivuilla ja some-kanavissa. 

• Hox. Yksityisratsukoiden tulee olla OUSA:n jäseniä 
 

 

Kisamaksut 

Lähtömaksu 20 €/lähtö maksetaan seuralle, ei ratsastuskoululle 

• Maksa viimeistään kisaviikon torstaina 28.10.2021 klo 15.00 

• Maksutavat Ousalle 

- Ousan tilille FI40 4730 0010 0021 85 

Merkkisuoritukset 
 

Merkkisuorituksia ei voi 30.10. kisoissa suorittaa 
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- MobilePayn kautta: Ousan lyhytnumero 58539 

• Näytä kuitti tallivahdille tai lähetä se ennen kisoja kisatoimikunta@ousa.fi  

• Jos maksat kisamaksun kisapaikalla käteisellä, summaan lisätään 5 €:n 

käsittelymaksu 

• Jälki-ilmoittautumisen kisamaksu ja maksuvaihtoehdot ovat samat kuin kisoissa muutoinkin 

 

Peruutukset ja luokanvaihdot 

• Peruutukset viimeistään kisaviikon torstaina 28.10.2021 klo 15.00 tekstiviestitse p. 040 257 2079. 

Kisamaksu peritään, jos peruutus tehdään myöhemmin tai sitä ei tehdä ollenkaan. 

• Sairaustapaukset käsitellään erikseen. 

• Luokanvaihdoksesta ole yhteydessä kilpailunjohtajaan, p. 040 257 2079 

 

Pukeutuminen 
• Näissä kilpailuissa saa pukeutua halloween teemaisesti. Voit olla esimerkiksi karmiva vampyyri, 

elokuvasta tuttu supersankari tai vaikka viinirypäle. Muistetaan kuitenkin turvallisuus! Lisää infoa 

saa kysymällä kilpailunjohtajalta p. 040 257 2079 sekä kisatiedotteesta pe 29.10.     

 

 

 

Turvallisuus ja kilpailupaikka 

Kilpailut ratsastetaan hiekkapohjaisessa maneesissa. Verryttely on ryhmittäin maneesissa.  

 

Kilpailuissa noudatetaan Suomen Ratsastajainliiton SRL:n virallisia kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Kaikilla 

kilpailijoilla on oltava SRL:n seurajäsenyys tai Green Card -vakuutus. Turvakypärän käyttö on pakollista. 

Kilpailualueella ei ole lääkäriä tai eläinlääkäriä; ratsastajat kilpailevat omalla vastuullaan.  

 

Kisatiedote, lähtölista ja toimihenkilölista 

• Tiedotteen, lähtölistat ja toimihenkilölistan löydät Ousan netistä kisasivulta viimeistään pe 

29.10.2021. 

 

Muuta huomioitavaa 

• Luokkien kouluratsastusohjelmat löytyvät osoitteesta http://ousa.fi/kilpailut/kouluohjelmat/ ja 

https://www.ratsastus.fi/materiaalit/kouluohjelmat/ sekä tallin ilmoitustaululta. 

• Kilpailun tuomari Petri Lopakka 

• Kilpailunjohtaja Maria Anias 

• Tiedustelut: kisatoimikunta@ousa.fi, tekstiviestitse p. 040 257 2079 

 

 

 

Ousa pidättää oikeuden kaikkiin muutoksiin. 
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