INFOPAKET FÖR TÄVLANDE
Direktiv för nya tävlande -och en minnesuppfriskare för mer erfarna
Billnäs Ryttare rf. ordnar tillsammans med Billnäs Ridcentrum årligen flera dressyr- och hopptävlingar. I
dessa direktiv finns samlat sådant som var och en som deltar i tävlingarna bör veta. Direktiven är samlade
huvudsakligen för de som tävlar med ridcentrumets hästar.

ANMÄLNING:
Till föreningens övningstävlingar sker anmälningen antingen på listan som finns i stallets kontor (för de som
tävlar med stallets hästar) eller via e-post brkilpailut@gmail.com . Kom ihåg att meddela ditt namn, hästens
namn, vilken klass du deltar i och föreningen du representerar. Till hopptävlingar nämn också om du tävlar
med en liten ponny, ponny eller häst. De som tävlar med ridskolans hästar skall i god tid före (ca. 1-2 veckor)
diskutera med ridläraren om vilken ponny eller häst som är passande.
Till tävlingar på föreningsnivå och högre sker anmälningen på KIPA: www.ratsastus.fi-> kisapalvelu KIPA. För
att få delta i tävlingar på föreningsnivå bör ryttaren höra till en ridförening och ha tävlingslicens. Direktiv för
detta finns på FRF:s sidor kilpailu ja valmennus->kilpailijalle->kilpailuluvat.
Övnings- och föreningsnivå tävlingars anmälnings- och startavgifter betalas direkt till kansliet i god tid före
egen start. De som tävlar på ridskolans hästar betalar hyresavgift för hästen, summan betalas till kansliet i
samband med anmälningen. Föreningen stöder funktionärer och ger en funktionärsrabatt i övnings- och
tävlingar på föreningsnivå (gäller inte tävlingar på regionalnivå).
Läs noggrannt tävlingsinbjudan och tävlingens info för tävlande!

BANBYGGNING:
I facebook: Tallin sisäinen tiedotus -gruppen, meddelar vi några dagar före tävlingen när byggandet av banan
sker. Oftast bygger vi banan på kvällen före tävlingarna. Vi önskar att alla tävlande deltar i både byggandet
och bort städningen av banan!

FÖRBEREDELSER:
Föreningen ordnar varje vår tävlingsreglement skolning, vi önskar att alla deltar i den. Speciellt viktigt är att
nya tävlande deltar i skolningen, även föräldrar är välkomna! Obs. vårdnadshavaren ansvarar för
tävlingsbehörighet om tävlanden är under 15 år. Tidpunkten meddelas i fb och på stallets nätsidor.
Tävlingsreglerna finns på ratsastus.fi->materiaalit->kilpailusäännöt (delvis på svenska). Tävlingsreglerna
uppdateras årligen så läs alltid igenom den nyaste versionen.
Förbered i god tid din egen tävlingsklädsel. I övnings- och tävlingar på föreningsnivå rekommenderas en
prydlig klädsel, fr.o.m. regionalnivå och uppåt skall en officiell tävlingsklädsel användas. I hopptävlingar
rekommenderar vi att skyddsväst används.
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Kom också ihåg att kontrollera hästens utrustning, prydlig vojlock och ren utrustning. Vi rekommenderar en
vit vojlock i dressyrtävlingar. Hästen skall ha tävlingsnummer redan från föreningsnivå! Noggrannare direktiv
för hästens årsavgift och vaccinationsregler finns på FRF:s nätsidor.
Om du deltar i tävlingar utanför stallet, kom ihåg att du representerar både dig själv och föreningen! Vi
önskar att medlemmarna i Billnäs Ryttare agerar ärligt och med god ”horsemanship” i tävlingssammanhang.

(Läs Ratsastajan opas kilpailumaailmaan, på FRF:s sidor)

STARTLISTOR:
Startlistorna och preliminära tidtabellen publiceras oftast några dagar före tävlingen, senast dock dagen
före. Kontrollera din egen starttid och klassens starttid. Övningstävlingarnas startlistor publiceras på stallets
nätsidor och startlistorna för föreningsnivå tävlingar på KIPA.

FUNKTIONÄRSLISTA:
Funktionärslistan publiceras senast dagen före tävlingarna på fb ->tallin sisäinen tiedotus, listan finns även i
kontoret i stallet/kansliet. Kontrollera din egen uppgift och tidpunkten så att du är på rätt plats vid rätt
tidpunkt! Om du är osäker på vad som hör till din funktionärsuppgift så fråga i god tid om direktiv!
Alla som deltar kan vid behov tilldelas funktionärsuppgifter. Vi försöker förstås ta i beaktande varje
tävlandes önskemål, så att tävlanden har tillräckligt med tid för att förbereda sig själv och värma upp hästen
inför tävlingen.
Om du inte kan sköta dina funktionärsuppgifter ber vi dig att omedelbart meddela tävlingens ledare! Vi
rekommenderar också att var och en försöker hitta en annan person till uppgiften.
Funktionärer behövs alltid. Kom också ihåg att fråga av dina föräldrar om de har tid att ställa upp och hjälpa
på tävlingsdagen.

TÄVLINGSDAGEN:
Kom i god tid till tävlingsplatsen, planera din tidtabell så att du hinner sköta hästen och vid behov fläta
manen/svansen. Uppskatta eller fråga din ridlärare hur mycket tid du behöver för uppvärmningen. Ta också
dina funktionärsuppgifter i beaktande då du planerar din tidtabell. För de som tävlar med ridskolans hästar
är det önskvärt att man städar hästens box på tävlingsdagen. Lista för städning av boxarna finns i kontoret.
Kontrollera alltid om det skett förändringar på startlistan som påverkar din starttid. Betala före starten alla
avgifter direkt till kansliet (berör ej tävlingar på regionalnivå och högre).
Lyssna i uppvärmningen på övervakarens direktiv. Om du är osäker på någonting så fråga! Var i tid vid
porten före din start, lyssna på vad speakern säger. Oftast får det vara på banan förutom tävlanden ett
förberedande ekipage. Följande ekipage står färdigt vid porten.
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STÄDNING AV BANAN:
När tävlingen är över städas banan bort, vi önskar att alla föreningens medlemmar som deltagit i tävlingen
hjälper till med att städa.

Kom modigt fram och fråga råd, om det är någonting oklart!
Vi önskar åt alla trevliga tävlingsstunder!

BILLNÄS RYTTARE RF.

uppdaterat 21.12.2019

M. HOLMSTRÖM

