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1 YLEISTÄ
Amateur Tour (AT) tarjoaa kaikille harrastekilpailijoille mahdollisuuden ”Kilpailla Tähtien
Kanssa” Helsinki International Horse Show’ssa kiehtovassa kansainvälisessä
ympäristössä Helsingin Jäähallissa.
Loistava verryttelyhalli katsomoineen sekä viihtyisä ja tunnelmallinen Jäähalli luovat
erinomaiset puitteet ikimuistoiseen elämykseen.
Amateur Tour tuo jokaisen harrastekilpailijan kisakauteen tavoitteellisuutta, haasteita ja
jännittäviä hetkiä.
Parhaiten menestyneet pääsevät ottamaan toisistaan mittaa Helsingin Jäähallissa
ratsastettavissa Finaaleissa.
Amateur Tour 2019 jakautuu
Karsintakilpailuihin
01.01.-21.09.
Ypäjän Semifinaaleihin
20.09.-22.09.
Helsingin Jäähallin Finaaleihin 23.10.-27.10.
Amateur Tour huipentuu TOP 10 Finaaliin, jossa finalistit kisaavat toisiaan vastaan
kategoriarajoista riippumatta hevoset ja ponit erikseen seuraavasti
Amateur Tour Champion -tittelistä ja 1500 € rahapalkinnosta
Amateur Tour Pony Champion -tittelistä ja 1500 € rahapalkinnosta
Amateur Tour Style Champion-tittelistä ja 500 € esinepalkinnosta
Amateur Tourissa on kolme kategoriaa 80, 90, 100 cm
Semifinaaleihin pääsy edellyttää neljää (4) 0-rataa.
Karsintatulokset vaaditaan sekä hevoselta että ratsastajalta. Suoritukset voivat olla
tehty yhdessä tai erikseen.
Sarjan jännittävyyttä lisää karsintakilpailuissa ratsastettavat Bonus-luokat, joiden paras
AT-osallistuja saa paikan suoraan Horse Show’n Amateur Tour -finaaleihin Helsingin
Jäähallille.

	
  

	
  

2 OSALLISTUMISOIKEUS	
  
2.1 Luvat
Amateur Tourin karsintakilpailuihin voivat osallistua kaikki ratsastajat, joilla on
voimassaoleva SRL:n D- tai korkeampi kilpailulupa.
Hevosella tulee olla SRL:n hevosen vuosimaksu maksettuna.
2.2 Rokotukset
Amateur Tour -kilpailuissa noudatetaan kansallisia rokotussääntöjä. Tarkemmat tiedot
rokotuksista löytyvät SRL:n Yleisten kilpailusääntöjen (KS I) liitteestä 5
http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsa
stajainliittowwwstructure/230724_KS_I_2018_HYVAKSYTTY.pdf
2.3 Ratsastaja- ja hevoskohtaiset rajoitukset
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Useampi ratsastaja voi osallistua karsintakilpailuihin samalla hevosella / ponilla.
Poni on säkäkorkeudeltaan 148 cm tai alle ja hevonen on säkäkorkeudeltaan yli
148 cm.
Ponilla voi osallistua myös yli 16 -vuotiaat ratsastajat.
Sama ratsastaja on oikeutettu osallistumaan sarjaan useammalla hevosella /
ponilla.
Sama ratsastaja voi osallistua usealla hevosella / ponilla samaan ja / tai eri
kategorioihin.
Ratsukko voi halutessaan vaihtaa kategoriaa ennen 21.9. edellyttäen, että
suoritettuna on uuden tason hyväksytyt karsintatulokset (4 x 0 vp). Kategorian voi
vaihtaa vain kerran. Kategorian vaihdosta tulee ilmoittaa järjestäjälle
sähköpostitse amateurtour@helsinkihorseshow.fi
Mikäli bonusluokan voittaja vaihtaa kategoriaa niin hän menettää bonuspaikan
finaalissa.
Bonuspaikka ei siirry kyseisen bonusluokan toiseksi sijoittuneelle ratsukolle.
Ypäjän Semifinaalissa ja Helsingin Finaaleissa voi hevosella / ponilla olla kaksi
ratsastajaa. Top10 finaaliin hevonen voi osallistua kerran
Ypäjän Semifinaalissa ja Helsingin Finaaleissa sama ratsukko voi osallistua vain
yhteen kategoriaan.
Amateur Tourissa kilpaileva ratsastaja tai hevonen / poni ei voi osallistua muihin
Horse Show’n kotimaisiin luokkiin.
TOP 10 Finaaliin voi osallistua vain yhdellä hevosella / ponilla. Ratsastaja päättää
itse millä hevosella / ponilla osallistuu TOP 10 Finaaliin.

3 KARSINTAKILPAILUT	
  1.1.-‐21.9.2019	
  
Kaikki Suomessa 1.1.-21.9.2019 välisenä aikana järjestettävät SRL:n 1-5:n tason
kilpailuluokat toimivat karsintaluokkina.
Myös ulkomailla ja kenttäkilpailun estekokeessa vastaavalla tasolla saavutetut tulokset
hyväksytään.
Kilpailut ja luokat ovat avoinna kunkin kilpailun virallisen kilpailukutsun mukaisesti.
	
  

	
  

Karsintakilpailuiden tulokset huomioidaan 1.1.2019 alkaen riippumatta siitä, milloin
ratsukko on ilmoittautunut Amateur Tour -sarjaan.
(Esim. jos ratsukko ilmoittautuu Amateur Tourille vasta kesällä, hän voi ilmoittaa järjestäjälle
karsintatuloksia jotka on saavutettu ajanjaksolta 1.1. alkaen).
3.1 Hyväksytty karsintatulos
Amateur Tourissa hyväksytty karsintakilpailutulos on virhepisteetön 0-rata (ilman
aikavirheitä) kaikista SRL:n 1-5 tasoisista kilpailuista, joista julkaistaan viralliset tulokset
KIPA:ssa, tai pj-tuomarin allekirjoittama virallinen tuloslista.
Karsintatulokset tulee olla sekä hevosella että ratsastajalla yhdessä tai erikseen
0- rata tulos huomioidaan seuraavista arvostelumenetelmistä:

•
•
•
•
•

Perusrata
Kahden vaiheen kilpailun 1.vaihe (paitsi 367.4 arvostelussa)
Taitoarvosteluluokan perusradan tai 1. vaiheen este- ja aikavirhepisteet
Kenttäratsastuksen estekoe
Ihanneaikaluokan este- ja aikavirhepisteet

Taitoarvostelun tuloksesta ratsastajan tulee säilyttää tuomarin allekirjoittama
tulospöytäkirja / tuloslomake virhepisteiden varmentamiseksi.
Neljä virhepisteetöntä karsintakilpailutulosta ratsastajalla ja hevosella
vähintään oman kategorian tasolta oikeuttaa kilpailemaan Ypäjän Semifinaaleissa.
Tulokset on voitu tehdä yhdessä tai erikseen
3.2 Kilpailukategoriat
Amateur Tour kilpaillaan kolmessa kategoriassa.
I. 80 cm
avoin kaikille
II. 90 cm
avoin kaikille
III.
100 cm
avoin kaikille
Karsintakilpailutulokset hyväksytään yllä olevilta vähimmäiskorkeuksilta. (Esim. 95 cm
karsintatulos hyväksytään 90 cm kategoriaan, mutta ei 100 cm:n)
3.3 Ilmoittautuminen ja sarjamaksu
Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen

1.2.2019-15.9.2019
KIPA:an / Amateur Tour 2019

Sarjamaksu (kertaluontoinen maksu, jonka summa riippuu ilmoittautumisajankohdasta)
Ilmoittautuminen ja maksu 1.4.2019 mennessä
Ilmoittautuminen ja maksu 2.4.-1.6.2019
Ilmoittautuminen ja maksu 2.6.-15.9.2019

120 € hevonen / poni
220 € hevonen / poni
320 € hevonen / poni

Ilmoittautuminen on voimassa vasta kun sarjamaksu on suoritettu.
Sarjamaksu on ratsastajakohtainen sisältäen yhden hevosen.
Sarjamaksua ei palauteta.
	
  

	
  

3.4 Ryhmäilmoittautuminen jäsentalleille
SRL:n jäsentallit voivat tehdä ryhmäilmoittautumisen, minimi 5 ratsukkoa
Ryhmäilmoittautuminen maksetaan tilille FI 63 4108 0010 3537 07
Ryhmäilmoittautumisessa ratsukot on nimettävä viimeistään 15.9
Ilmoittautuminen ja maksu 1.4.2019 mennessä
Ilmoittautuminen ja maksu 2.4.-1.6.2019
Ilmoittautuminen ja maksu 2.6.-15.9.2019

95 € hevonen / poni
195 € hevonen / poni
295 € hevonen / poni

Ryhmäilmoittautuminen tehdään sähköpostitse osoitteeseen
amateurtour@helsinkihorseshow.fi
Sähköpostista tulee ilmetä
• jäsentallin nimi ja yhdyshenkilön nimi puhelinnumero ja sähköposti
• ilmoitettavien ratsukoiden lukumäärä ja kopio suoritetusta maksusta
Vain nimetyt ratsukot voivat kilpailla Bonuspaikasta
Ryhmämaksua ei palauteta
3.5 Osallistumisoikeuden siirto
Ratsastajalla on oikeus siirtää osallistumisoikeus Amateur Tour sarjaan toiselle
ratsukolle 15.9. mennessä.
Uudella ratsukolla tulee olla osallistumisoikeuteen oikeuttavat tulokset (4 kpl 0 vp yhdessä tai
erikseen) voidakseen osallistua Ypäjän Semifinaaleihin.
Osallistumisoikeuden siirrosta tulee ilmoittaa järjestäjälle sähköpostitse
amateurtour@helsinkihorseshow.fi
Viestiin tulee kirjoittaa tarkkaan omat tiedot ja kenen osallistumisoikeus siirretään.
Nämä uudet ratsukot lisätään Kipaan järjestäjän puolesta. Kipan SRL:n maksua (3 €) ei
palauteta ja Kipa perii tämän maksun myös uudelta ratsukolta.
Järjestäjällä on oikeus ottaa jälki-ilmoittautuneita, jotka voivat maksaa maksun tämän
päivämäärän jälkeenkin.
Jälki-ilmoittautuneet otetaan ensisijaisesti siihen kategoriaan joka on jäänyt vajaaksi ja
toissijaisesti ilmoittautumisjärjestyksessä.
3.6 Karsintakilpailuiden tulosten ilmoittaminen
Ratsastaja vastaa itse hyväksyttyjen tulosten ilmoittamisesta.
Ratsastaja vastaa ilmoitettujen tulosten oikeellisuudesta.
Järjestäjällä on oikeus evätä vääriä tuloksia ilmoittaneen ratsastajan osallistumisoikeus
Amateur Tourin Semifinaaleihin tai Finaaleihin.
	
  

	
  

Tulokset ilmoitetaan erillisellä lomakkeella alla olevan linkin kautta 21.9.
mennessä https://goo.gl/forms/anwo1TS9vk7AJcTD2 (suosittelemme, että ilmoitat
tulokset heti kun ne ovat kasassa)
Kaikki tulostiedot (0vp) väliltä 1.1.-21.9. hyväksytään. Karsintatulokset pitää olla
suoritettuna ennen osallistumista semifinaaliluokkaan.
Neljä virhepisteetöntä suoritusta oikeuttavat Ypäjän Semifinaaliin
Karsintatulokset voivat olla tehty yhdessä tai erikseen.

4 AMATEUR	
  TOUR	
  BONUSKILPAILUT	
  
Team Eurohorses järjestää 22.2.-26.8. välisenä aikana yhdeksän bonusluokkaa, Stable
Nova seitsemän bonusluokkaa, Savonlinna Opera Games kolme bonusluokkaa ja Hanko
SeaHorse Week kaksi bonusluokkaa
Bonuskilpailut
22.-24.2.
22.-24.3.
6.-7.4.
26.-28.4.
17.-19.5.
14.-16.6.
19.5.
18.-21.7.
19.-21.7.
24.-28.7.
16.-18.8.
23.-25.8.

Stable Nova
Stable Nova
Hevoset Messut
Stable Nova
Salo Kevätkilpa
Stable Nova
Savonlinna
Salo Kesäkilpa
Savonlinna Opera Games
Hanko SeaHorse Week
Stable Nova
Salo Syyskilpa

80 cm
90-100 cm
80 cm taito
90 cm taito ja 100 cm taito
80-90 cm
100 cm
80 cm
80-100 cm taito
90-100 cm
90-100 cm
80-100 cm
80-100 cm

Bonuskilpailuista julkaistaan erilliset kilpailukutsut KIPA:ssa.
Jokaisen bonusluokan paras Amateur Tour sarjaan ilmoittautunut saa paikan suoraan
omaan kategoriaan (cm) Helsinki Horse Show’n Finaaliin (esim. 90 cm kategoriaan
ilmoittautunut ratsukko voi saada paikan vain 90 cm bonusluokasta Finaalin 90 cm:n
luokkaan)
Osa bonus-luokista järjestetään taitoarvostelulla.
Bonus-paikan saaminen edellyttää että ratsastaja on ilmoittautunut Amateur Tour – sarjaan
kohdan 2.3 mukaisesti ennen bonusluokkaan osallistumista.
Bonus-luokkaan ilmoittautuessa on mainittava (viimeistään kilpailupaikalla), että ratsukko on
ilmoittautunut Amateur Touriin.
Bonus- luokissa kolme parasta Amateur Tour -ratsukkoa palkitaan erikseen
varsinaisen palkintojenjaon lisäksi.
	
  

	
  

Bonus-luokkien voittajilta saavat paikan suoraan Finaaliin Helsingin Jäähalliin omassa
kategoriassa.
Bonus-luokkien voittajat julkistetaan kunkin kilpailun jälkeen osoitteessa
www.helsinkihorseshow.fi viikon sisällä kilpailusta.
Saavutetun Bonus-paikan kategoriaa ei voi muuttaa, eikä sitä voi siirtää
bonusluokan seuraavaksi sijoittuneelle ratsukolle. Bonusluokista saavutettua
Finaalin osallistumisoikeutta ei voi siirtää toiselle ratsukolle.

5 AMATEUR	
  TOUR	
  SEMIFINAALIT	
  	
  –	
  YPÄJÄ	
  HORSE	
  SHOW	
  20-‐22.9	
  
Ypäjän Semifinaalien lauantain jokaisen kategorian 12 parasta ja sunnuntain jokaisen
kategorian 15 parasta, joilla ei vielä paikkaa (bonuspaikka tai lauantain tulos), Amateur
Tour -ratsukkoa saa paikan Horse Show’n finaaliluokkiin Helsingin Jäähallissa.
5.1 Osallistumisoikeus Ypäjälle
Amateur Tour ratsukoilla, joilla on neljä virhepisteetöntä (4 kpl 0 vp yhdessä tai erikseen)
suoritusta karsintaluokissa vähintään oman kategorian tasolta 1.1.-21.9. väliseltä ajalta, on
oikeus Ypäjän Semifinaaleihin kilpailemaan Amateur Tour Finaalipaikoista.
Huom! Lauantai 21.9. toimii vielä karsintapäivänä, jolloin on viimeinen mahdollisuus
saada viimeiset osallistumisoikeuden antavat tulokset itse semifinaaleihin. Karsintatulokset
pitää olla suoritettuna ennen osallistumista semifinaaliluokkaan. (eli samasta luokasta ei
voi saada karsintatulosta ja finaalipaikkaa)
Lauantaina kilpaillaan taitoarvostelulla ja sunnuntaina arvostelulla 367.1 (A2/A2).
Amateur Tourin sarjamaksun tulee olla maksettuna 15.9. mennessä.
Järjestäjällä on oikeus hyväksyä jälki-ilmoittautuneita, jotka maksavat maksun tämän
päivämäärän jälkeen.
5.2 Ilmoittautuminen Ypäjän semifinaaliin
Kilpailukutsu julkaistaan Kipassa 20.8.2019
Ilmoittautuminen KIPA:an 16.9.2019 mennessä.
5.3 Kategoriat
Lauantai
I.
80 cm
II.
90 cm
III.
100 cm

avoin kaikille, taitoarvostelu
avoin kaikille, taitoarvostelu
avoin kaikille, taitoarvostelu

Sunnuntai
I.
80 cm
II.
90 cm
III.
100 cm

avoin kaikille, 367.1 (A2/A2)
avoin kaikille, 367.1 (A2/A2)
avoin kaikille, 367.1 (A2/A2)
	
  

	
  

Kaikissa luokissa ponit lyhennetyin sarjavälein ja lähtevät luokan alussa.

6 AMATEUR	
  TOUR	
  -‐FINAALIT	
  HELSINGIN	
  JÄÄHALLISSA	
  	
  
Finaalit ratsastetaan Helsingin Jäähallissa Helsinki International Horse Show’ssa.
keskiviikkona
torstaina
TOP 10 finaali

23.10.
24.10.
25.10. illan päänäytöksessä

Katso ohjelma osoitteesta www.helsinkihorseshow.fi
Kaikkien kategorioiden Finaaliradat ovat keskenään vertailukelpoisia.
Vaihtuvaa korkeutta ja sarjavälejä lukuun ottamatta radat ovat identtiset.
6.1 Osallistumisoikeus
•
•
•

Ypäjän semifinaalin 27 parasta ratsukkoa / kategoria
Bonusluokkien voittajat. Bonusluokkia noin 8 / kategoria
Yhteensä 35 ratsukko / kategoria = 105 ratsukkoa yhteensä

Bonuspaikkojen voittajien pitää osallistua Finaaleissa siihen kategoriaan (cm), josta on
bonuspaikkansa voittanut.
6.2 Ratsukoiden määrä Finaaleissa
Finaaleissa kilpailee yhteensä noin 105 Amateur Tour -ratsukkoa.
Järjestäjä pidättää oikeuden lisätä tietyn kategorian finalistien määrää (yli 27) mikäli jokin
toinen kategoria jää vajaaksi (alle 27 osallistujaa), siten että finaaliin osallistuu yhteensä
noin 108 Amateur Tour -ratsukkoa.
Kyseisten määrien mahdolliset lisäykset tehdään Ypäjän Semifinaaliluokkien
tulosjärjestyksen mukaan siitä kategoriasta, jonka osallistujamäärän kiintiötä nostetaan.
Ratsukoita lisätään seuraavasti: ensin lauantain sijalta 13, sitten sunnuntain sijalta 16,
seuraavaksi lauantain sijalta 14 ja sitten sunnuntain sijalta 17 jne… kunnes kaikki
mahdolliset lisäpaikat on täytetty.
6.3 Ilmoittautuminen
Kilpailukutsu julkaistaan KIPA:ssa 15.9.
Ilmoittautuminen kilpailukutsun mukaisesti
Kategoriat Finaaliluokissa
I. 80 cm
II. 90 cm
III.
100 cm
Poneille lyhennetään sarjavälit kaikissa kategorioissa.
	
  

	
  

6.4 Lähtöjärjestys
Keskiviikkona arvotaan / kategoria. Ponit lähtevät kaikissa kategorioissa luokan alussa.
Kategorioiden lähtöjärjestys 80-90-100
Torstaina käänteinen lähtöjärjestys keskiviikon lähtöjärjestykseen nähden / kategoria.
Ponit lähtevät kaikissa kategorioissa luokan lopussa.
Kategorioiden lähtöjärjestys 100-90-80 cm
6.5 Arvostelu
Keskiviikko
Torstai

367.4. (A0/A2)
A.2.0

6.6 Sijoittuneet ja palkinnot
Keskiviikon ja torstain luokkien palkinnot jaetaan jokaisessa kategoriassa SRL:n
sijoitussäännön mukaan sijoittuneille.
Luokkien kaikki sijoittuneen kutsutaan palkintojenjakoon ratsain.
I.
II.
III.

200 €, ruusuke
150 €, ruusuke
125 €, ruusuke

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

100 €, ruusuke	
  
80 €, ruusuke	
  
60 €, ruusuke	
  
50 €, ruusuke	
  
50	
  €	
  ,	
  ruusuke	
  
50	
  €,	
  ruusuke	
  

Mikäli jossain kategoriassa ei ole täyttä määrää (35) ratsukkoja, rajoittuvat sijoitusten ja
palkittavien määrä SRL:n sijoitussäännön mukaisesti.
Kaikki Amateur Tourin Finaaleihin osallistuvat saavat ruusukkeen muistoksi kilpailusta.

7 TOP	
  10	
  FINAALI	
  –	
  AMATEUR	
  TOUR	
  CHAMPION	
  	
  
7.1 Osallistumisoikeus
Keskiviikon ja torstain sijaluvut lasketaan yhteen ja jokaisesta kategoriasta paras
hevosratsukko ja paras poni saavat osallistumisoikeuden perjantain päänäytöksen
yhteydessä ratsastettavaan TOP 10 Finaaliin.
Mikäli kategoriassa on useampi ratsukko samalla sijaluvulla niin nämä kaikki saavat
osallistumisoikeuden TOP 10 finaaliin.
TOP 10 Finaalipaikat saavat yllä olevien ratsukoiden lisäksi torstain seuraavaksi paras
hevosratsukko ja paras poni (vp+aika) kategoriasta riippumatta.
Mikäli jossain kategoriassa poneilla ei ole hyväksyttyä tulosta niin tilalle otetaan toiseksi
paras hevosratsukko.
	
  

	
  

TOP 10 Finaaliin saa osallistumisoikeuden 10 ratsastajaa (huom poikkeus, jos samalla
sijaluvulla finaaliin on saanut osallistumisoikeuden useampi ratsukko). Kukin ratsastaja voi
osallistua vain yhdellä hevosella tai ponilla ja vain yhteen kategoriaan. Jos ratsastaja on
saanut paikan TOP 10 Finaaliin kahdella tai useammalla hevosella, hän valitsee millä
osallistumisoikeuden saavuttaneella hevosella tai ponilla hän osallistuu Finaaliin. Mikäli
jostain kategoriasta vapautuu paikka, sen saa tulosvertailussa seuraavaksi paras ratsukko
samasta kategoriasta. Hevonen voi osallistua vain kerran TOP10 finaaliin.
7.2 Kategoriat
Jokainen TOP 10 Finaaliin edennyt ratsukko suorittaa radan oman kategoriakorkeutensa
tasolla.
7.3 Lähtöjärjestys
Käänteinen/kategoria keskiviikon ja torstain sijalukujen perusteella. Kaikissa kategorioissa
ponit lähtevät ensimmäisinä (pikkuponit + isot ponit) sijalukupisteistä huolimatta.
Kategorioiden lähtöjärjestys 80-90-100
7.4 Arvostelu AM 5.2. Erillinen taitoarvostelu perusradalla.
Perusradalla virhepisteettömän tuloksen saavuttaneet ratsukot jatkavat uusintaan
perusradan jälkeen saatuaan uuden lähtömerkin.
Tulos määräytyy uusinnan virhepisteiden ja ajan perusteella. Niiden ratsukoiden osalta,
jotka eivät pääse uusintaan, sijoitus määräytyy perusradan virhepisteiden ja ajan
perusteella
Taitoarvostelu suoritetaan perusradalla.
7.5 Tulos
Kaikkien ratsukoiden tulokset ovat keskenään vertailukelpoiset, mutta hevoset ja ponit
erikseen.
• Luokan paras hevonen on Amateur Tour Champion 2019
• Luokan paras poni on Amateur Tour Pony Champion 2019 ratsastajan iästä
riippumatta
• Luokan parhaat taitoarvostelupisteet saanut ratsukko voittaa Amateur Tour Style
Champion 2019 -tittelin
7.6 Palkinnot kaikille Finalisteille
I. Amateur Tour Champion 2019 -titteli, Champion -loimi, 1500 €, ruusuke
I. Amateur Tour Pony Champion 2019 -titteli, Champion -loimi, 1500 €, ruusuke
I. Amateur Tour Style Champion 2019- titteli, Champion -loimi, esinepalkinto arvo
500 €, ruusuke
IV- X. ruusukkeet ja esinepalkinnot
Amateur Tour -karsintakilpailuissa ja Finaaleissa noudatetaan muilta osin SRL:n voimassa
olevia kilpailusääntöjä ja kunkin kilpailun virallista kilpailukutsua.
	
  

	
  

8 FINAALIEN	
  MAKSUT	
  JA	
  KULKULUVAT	
  
8.1 Amateur Tour Finaali -maksu
Amateur Tour Finaali -maksu Helsinki International Horse Show’n Finaaleihin on 490 €
(sis. alv) sisältäen kaikki osallistumismaksut, eläinlääkärimaksun, turvallisuusmaksun sekä
kulkuluvat neljälle hengelle koko tapahtuman ajaksi 23.-27.10. (arvo n. 1180 €).
8.2 Kulkuluvat Amateur Tour Finaalissa
Kulkulupa on henkilökohtainen.
Tarkemmat tiedot kulkuluvista Amateur Tour Finaaleihin kilpailukutsusta.

9 MUUTA	
  HUOMIOITAVAA	
  
9.1 Lippuedut
Jokainen Amateur Tourin osallistumismaksun maksanut ratsastaja on oikeutettu -20%
alennukseen Helsinki Horse Show’n normaalihintaisista näytöslipuista (ei
erikoishinnoitelluista lipuista kuten mm. fani/lapsi/kimppa/päivä/sarjalipuista).
Max. neljä lippua/ratsastaja.
Lisätietoja tarjouksesta lähetetään lähempänä tapahtumaa.
9.2 Majoittuminen Helsingin Finaalissa
Finaaliin päässyt ratsastaja vastaa itse omasta majoittumisestaan.
Kysy edullisia Horse Show huoneita Helsingin Scandic Parkista (Mannerheimintie 46).
Tallipaikkoja Helsingin Jäähallin vieressä on rajoitetusti ja jaetaan sitovien varausten
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tallimaksut julkistetaan kilpailukutsun yhteydessä.
9.3 Tärkeitä päivämääriä
1.1.-21.9.
1.4.
1.6.
20.8.
13.9.
15.9.
15.9.
15.9.
16.9.
21.9.
20.-22.9.
23.-25.10.
25.10.
23.-27.10.

Karsintakilpailut
Viimeinen sarjamaksupäivä Amateur Tour -sarjaan 120 € hintaan.
Viimeinen sarjamaksupäivä Amateur Tour -sarjaan 220 € hintaan.
Ypäjän semifinaalin kilpailukutsu julkaistaan Kipassa
Helsingin Finaalien kilpailukutsu julkaistaan KIPA:ssa
Viimeinen päivä osallistumisoikeuden siirtämiseen toiselle ratsastajalle
Viimeinen sarjamaksupäivä Amateur Tour -sarjaan 320 € hintaan
Amateur Tour ilmoittautuminen päättyy
Ypäjän semifinaaliin ilmoittautuminen päättyy Kipassa
Karsintakilpailujen tulosten (4 x 0 vp) viimeinen ilmoituspäivä
Semifinaalit Ypäjällä / Ypäjä Horse Show
Amateur Tour finaalit Helsingin Jäähallissa
TOP 10 Finaali Amateur Tour Champion 2019
Helsinki International Horse Show Helsingin Jäähallissa
	
  

	
  

Helsinki Horse Show on ratsastusurheilun suuri näyteikkuna. Kilpailijat ja heidän
taustajoukkonsa sitoutuvat noudattamaan SRL:n Kilpailusääntöjä ja noudattamaan
muutenkin Reilun Pelin urheiluhenkeä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden poistaa
sellaisen henkilön kilpailupaikalta, joka toimii näiden sääntöjen ja periaatteiden vastaisesti.
Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin.
Helsinki International Horse Show yhteistyössä Team Eurohorsesin ja Suomen
Ratsastajainliiton kanssa.

	
  

