
Kilpailukutsu

TERVETULOA HISTORIALLISEN RATSASTUKSEN SEURA R.Y:N 

JÄRJESTÄMIIN SUOMENMESTARUUSKILPAILUIHIN  TURUN LINNALLE 

TURKUUN   PE 14.7.- SU 16.7.2017!  

- Kilpailulajeina Skill at Arms ja Jousting
- Kilpailu ratsastetaan ruohopohjaisella kentällä. Kilpailualue sääntöjen vaatima
- Jokaiseen luokkaan otetaan maksimissaan 12 osanottajaa
- Kilpailu alkaa pe 14.7.2017 klo 17.00
- Ilmoittautuminen päättyy 31.6.2017 klo 24.00
- Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen kirjeet@hirs.fi.  Ilmoittautuessa kerro; nimi, 

osoitteesi, ratsun nimi, seuran nimi (ei lyhenne) ja luokka/luokat johon osallistut
- Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perutuista lähdöistä perimme täyden maksun, mikäli 

osallistujalla ei ole esittää lääkärintodistusta
- Lähtömaksut HRS:n jäseniltä 20€, muilta 32€. Lähtömaksu on maksettava viimeistään puoli 

tuntia ennen omaa lähtöä kilpailun kansliaan. Varaa tasaraha! Mikäli maksua ei ole suoritettu, ei 
kilpailija voi osallistua

- Lähtölistat on saatavilla kilapilupaikalla kilpailupäivän aamuna
- Kilpailukanslia on kilpailualueella
- Yöpyjille on tarjolla siirtokarsinapaikkoja (jobo) ja telttamajoitus, joista on hyvä olla yhteydessä 

ajoissa. Paikkoja rajoitetusti
- Hevosautoille ja trailereille on parkki jossa voi myös yöpyä 50 metrin päässä linnalta
- Kilpailupaikan osoite: Turun linna, Linnankatu 80, 20100 Turku
- Ilmoittautumisia ja kilpailuja koskevat tiedustelut numerosta 041 442 2450, Jaakko Nuotio 

jaakko@rohan.fi
- Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin

Skill at Arms 

Luokka 1 Skill at Arms - Novice 
- 14.7. klo 17.00
- Rata Hunting 1
- Ratapiirros selityksineen sivulta http://www.hirs.fi/lajit/skill-at-arms/radat/#1489498398457-

e4a9d165-9652
- Luokka avoin kaikille
- Ei varustevaatimuksia 
- Järjestäjältä mahdollisuus lainata miekkaa/huotraa oman suorituksen ajaksi
- Ei askellajivaatimuksia

Luokka 2 Skill at Arms - Hunting 
- 15.7. klo 11.00
- Rata Hunting 1
- Ratapiirros selityksineen sivulta  http://www.hirs.fi/lajit/skill-at-arms/radat/#1489498398457-

e4a9d165-9652 

Luokka 3 Skill at Arms - Hunting 2 
- 15.7. klo 13.00
- Rata Hunting 2
- Ratapiirros selityksineen sivulta  http://www.hirs.fi/lajit/skill-at-arms/radat/#1489498398490-

cb3d68fe-6b27
-
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Luokka 4 Skill at Arms - War 
- 16.7. klo 13.00
- Rata War
- Ratapiirros selityksineen sivulta http://www.hirs.fi/lajit/skill-at-arms/radat/#1489498415427-

c09cf036-2f06 Luokkaan osallistujan tulee kvalifioida varusteet ja osaaminen hyväksytysti ennen 
kilpailua

Skill at Arms säännöt, ohjeet, ratapiirrokset sekä varustevaatimukset:
http://www.hirs.fi/lajit/skill-at-arms/

Jousting 

Luokka 5 Jousting 
- Erä 1 15.7. klo 16.00
- Erä 2 16.7. klo 16.00
- Säännöt selityksineen ja varustevaatimuksineen sivulta http://www.hirs.fi/lajit/jousting/   
- Luokkaan osallistujan tulee kvalifioida varusteet ja osaaminen hyväksytysti ennen kilpailua
- Kilpailu käydään kolmen peitsen erinä kaikki kaikkia vastaan. Parit valitaan arvonnan perusteella

Tervetuloa kilpailemaan! 
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