
KILPAILUKUTSU                 

 
Tervetuloa Auranmaan Ratsastajien ja Kylämäen hevostilan järjestämiin kouluratsastuksen 
harjoituskilpailuihin lauantaina 21.11.2020 klo 10 alkaen Kylämäen hevostilalle (Hallintie 31, 21490 
Marttila). 
 
Luokka I. Kouluohjelma 2.4 Helppo Aloittelijoille. Avoin kaikille. 
 
Luokka II. Helppo C, E.B. Special 2015. Avoin kaikille. 
 
Luokka III. HeB, Aikuisratsastusmerkki 2010 / HeA, A-merkin koulukoe 2020. Avoin kaikille. 
 
ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ 
1. Kaikkien kilpailuihin osallistuvien on oltava jonkin ratsastusseuran jäseniä. Kilpailuun voi 

osallistua myös, jos on Green Card. Jäsenkortit/Green Cardit tarkistetaan kansliassa. 
2. Kilpailuihin on ilmoittauduttava ti 17.11. mennessä sähköpostilla osoitteeseen 

auranmaanratsastajat@gmail.com. Ratsulla voi kilpailussa olla enintään kolme lähtöä, jos 
vähintään yksi niistä on luokassa I. Samalla ratsulla voi luokkaan osallistua useampi ratsastaja.  

3. Kilpailuihin otetaan maksimissaan 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 
4. Luokan I ohjelma AuRaMan nettisivuilta aurama.omasivu.fi/kilpailut. 
5. Ilmoittautumis- ja lähtömaksu 5 + 5 €. Jälki-ilmoittautumismaksu on +5 €. Kaikki maksut 

maksetaan ensisijaisesti seuran tilille FI79 4711 1020 0441 11 / Auranmaan Ratsastajat Ry 
(näytä kuittia kansliassa tai lähetä kuitin kuva teksti-/Whatsapp-viestinä kanslian puhelimeen 
kilpailupäivänä. Noudatathan turvaetäisyyksiä kansliassa asioidessasi. Peruuttamattomat tai 
ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen peruutetut ilmoittautumiset laskutetaan SRL:n 
kilpailusääntöjen mukaisesti. 

6. Lähdönvarmistukset on tehtävä kansliaan viimeistään tuntia ennen oman verryttelyryhmän 
alkua. Varmistuksen voi tehdä tekstiviestillä/whatsappilla kanslian numeroon.   

7. Jälki-ilmoittautuneita otetaan vain peruutuspaikoille. 
8. Lähtölistat julkaistaan AuRaMan nettisivuilla (aurama.omasivu.fi/kilpailut) viimeistään 

perjantaina 20.11.  
9. Kanslia aukeaa kilpailupäivänä klo 9.00. Kanslian puhelinnumero on 0451555400/Veera. 

Noudatathan turvaetäisyyksiä kansliassa asioidessasi! 
10. Kaikille kilpailuun osallistuneille jaetaan osallistumisruusuke heti suorituksen jälkeen. Lisäksi 

jokaisen luokan kolme parasta ratsukkoa palkitaan esinepalkinnoin (noudettavissa kansliasta 
tulosten selvittyä.) 

11. Kilpailujen tuomarina toimii Outi Laaksonen ja johtajana Veera Kinnari.  
12. Mikäli sinulla on kysyttävää kisa-asioissa, voit ottaa yhteyttä Veeraan 0451555400.  
13. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. 
14. Kilpailupaikkana on Kylämäen hevostilan maneesi (20x80m). Verryttely maneesin toisessa 

päässä. Verryttelyssä max 5ratsukkoa kerrallaan.  
15. Paikalla on Kylämäen herkullinen puffetti, myös ravintola on avoinna!   

 

TERVETULOA! 
 

               



Kilpailuun osallistuvien henkilötietojen käsittely, Auranmaan 
Ratsastajat 

  
Auranmaan Ratsastajat Ry (AuRaMa) kuuluu Suomen Ratsastajainliittoon, joka on katto-organisaatio ja 
lajiliitto Suomessa. AuRaMa järjestää kilpailuja. Kilpailujen järjestämistä sekä tulosten tuottamista ja julkaisua 
varten AuRaMa kerää henkilötietoja. 
 
AuRaMan henkilötietojen käsittelystä vastaa: Veera Kinnari, auranmaanratsastajat@gmail.com. 
 
Ratsastuskilpailu on maksullinen palvelu ja osallistuminen muodostaa sopimuksen osallistujan ja AuRaMan 
välillä. AuRaMa kerää osallistujista henkilötiedot ilmoittautumisen yhteydessä. AuRaMa käsittelee näitä 
tietoja kilpailutapahtumien pohjalta ja tuottaa näiden perusteella kilpailutulokset. Kilpailutulokset julkaistaan. 
Kilpailussa menestyneet voivat saada erilaisia ranking- ja valiomerkkipisteitä. AuRaMa toimittaa listan 
ratsastajista ja heidän saamistaan pisteistä. Nämä tiedot lisätään SRL:n rankingpiste- ja 
valiomerkkipisterekisteriin. 
 
Näistä rekisteristä lasketaan useita erilaisia tunnuslukuja; rekisteri ja siitä lasketut tunnusluvut julkaistaan 
useita kertoja vuodessa. 
 
Sekä kilpailutulokset että rankingpiste- ja valiomerkkipisterekisteri ja sen perusteella lasketut tunnusluvut 
voidaan julkaista missä tahansa mediassa mm. paikallislehdet, valtakunnalliset lehdet, Hippos-lehti, seurojen 
ja alueiden www-kotisivut ja SRL:n www-kotisivut. 
 
Kilpailua varten osallistujista kerätään nimi, jäsenseura sekä jäsennumero. Kilpailutuloksia varten 
osallistujatietoihin voidaan liittää tietoja kilpailutapahtumista kilpailuluokkien tulokset, sijoitus kilpailussa, 
saavutetut rankingpisteet. 
 
Kilpailutulokset ja ranking- sekä valiomerkkipisterekisteri dokumentoivat SRL:n kilpailuhistoriaa. Tietoja ei 
koskaan poisteta. 
 
Henkilöllä on seuraavat oikeudet kilpailuun liittyvien henkilötietojen käsittelyn osalta: 
 
1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä 
pyynnöstä. 
2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä. 
3) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole ilmoittautunut eikä osallistunut 
kilpailuun. 
4) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on 
loukattu. 

 


