
OHJEIMA
Suomen Ratsastusliiton

Helsingissä sunnuntaina helmikuun 24 päivänä 1924
pidettäviä kilpailuja varten.

1. Nopeusratsastuskilpailu 1609 metrin matkalla; avoin kaikille hevo-
sille.

2. Nopeusratsastuskilpailu 1000 metrin matkalla; avoin suomalaisille
hevosille.

3. Nopeusratsastuskilpailu 4200 metrin matkalla; avoin kaikille hevo-
sille.

4. Kenttäratsastus 4000 metrin matkalla, josta 3500 metriä ratsas-
tetaan masterin johdolla, päättyen ratsastus 500 metrin loppukilpailuun.
Avoin suomalaisille ja puoliverisille hevosille. Alin paino 75 kg.

Yleisiä määräyksiä.

1) Painettuja kilpailuohjeita on saatavissa Majuri Waseniukselta
Lappeenrannassa (osote Ratsuväkiprikaatin Esikunta) sekä Varatuomari
i:. 'Pröjdmanilta Helsingissä (osote Kasarminkatu 27).

2) Osanottajien kilpailuihin Ija 3 tulee olla Suomen armeijan upsee-
reja tahi Suomen. Ratsastusliittoon kuuluvien seurojen jäseniä.

3) Kilpailujen paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.

4) Kilpailuissa jaetaan seuraavat palkinnot:
l:nen palkinto Smk. 1000
2:nen » » 600:-
3:s » » 300:-

Jos kilpailuihin ilmoittautuu riittävä määrä osanottajia, jaetaan edel-
Listen lisäksi ylimääräisenä palkintona 200 mk.

5) Kilpailuissa 1 ja 3 käytetään seuraavaa painoasteikkoa:
3 vuotiaat täysiveriset hevoset, tammat ja ruunat 62 kg.
3 » » i) oriit 64 »

4-5 » » » tammat ja ruunat 64 »

4-5 » » )> oriit 66 »

6 vuot. tahi vanhemmat » tammat ja ruunat 66 »

6 » » » » oriit 68 »

3 » suomal. ja puoliveriset hevoset, tammat ja ruunat 58 »

3 » » » oriit 60 »

4-5 » » » tammat ja ruunat 60 »

4-5 i) » » oriit 62 »

6 » tahi vanh. » tammat ja ruunat 62 »

6 » » » » oriit 64 »

Sitäpaitsi lisätään hevosille, jotka tammik. 1 päivän 1922 jälkeen ovat
saaneet rahapalkintoja tahi l:siä palkintoja, jolloin l:nen palkinto vastaa
Smk 1000:— , seuraavat painot:

täysiverisille 1 kg. jokaisista 1000 ni:kasta 5000 mk. saakka
» '

.
1 » » 2000 » 10000 » »

» 1 » » 5000 » yli 10000 markan.
Puoliverisille ja suomalaisille hevosille lasketaan puolet täysiveristen lisä-
painosta.

Huom.! 500 mk tai sen yli nouseva määrä = 1000 mk.
6) Ilmoittautumismaksu kilpailuihin on 25 mk ja starttimaksu 10 mk.
7) Ilmoittautumisen tulee tapahtua kirjallisesti ja on tällöin mai-

nittava, a) hevosen nimi, b) väri, c) sukupuoli, d) ikä, e) omistaja, f) rat-
sastaja sekä g) hevosen omistajan värit. Ilmoitus on lähetettävä Eversti
A. Degerholmille Ratsastusliiton kansliaan Helsingissä Itä-Heikinkatu 9
viimeistään sunnuntaina helmikuun 17 p:nä 1924. Myöhästyneitä ilmoit-
tautumisia vastaanotetaan helmikuun 20 päivään, mutta on tällöin kaksin-
kertainen ilmoittautumis- ja starttimaksu suoritettava.

SUOMEN RATSASTUSLIITTO.



PROPOSITIONER
för

Finska Ridförbundets
kapplöpningar i Helsingfors

söndagen den 24 februari 1924
1. Slätlöpning å 1609 meter, öppen för alla hästar.
2. Slätlöpning å 1000 meter, öppen för finska hästar.
3. Slätlöpning å 4200 meter, öppen för alla hästar.
4. Jaktlopp å 4000 meter, varav 3500 meter rides under masterns

ledning; fältet slappes omkr. 500 meter före slutmålet. Minimivikt 75 kg.

Särskilda bestämmelser.

1) Tryckta tävlingsregler överlämnas till intresserade av Major
Wasenius, Willmanstrand, (adr. Kavalleribiigadens stab) och Vicehärads-
hövding I. Pröjdman, Helsingfors, (adr. Kasärng. 27).

2) Deltagarne i tävlingarna 1 och 3 skola vara officerare tillhörande
finska armén eller medlemmar av Finska Ridförbundet underlydande
föreningar.

3) Klockslag och plats för tävlingarna meddelas senare.
4) I tävlingarna utdelas följande pris:

l:sta pris Fmk. 1000
2:dra » » 600
3:dje » » 300

Därest tillräckligt antal deltagare anmäla sig till tävlingarna kommer
dessutom ett extra pris å Fmk. 200:— att utdelas.

5) Vid tävlingarna 1 och 3 kommer följande viktskala att användas.
3-åriga fullblodshästar, ston och valaekar 62 kg.
3 i) » hingstar : 64 »

4 & 5 åriga fullblodshästar, ston och valaekar 64 »

» » » hingstar 66 »

6-åriga och äldre fullblodshästar, ston och valaekar 66 »

» » i) » » hingstar 68 »

3-åriga halvblods- eller finska hästar, ston och valaekar 58 »

» » » » » » hingstar 60 »

4 & 5 » » » » ston och valaekar 60 »

» » » » » hingstar 62 »

6-åriga och äldre halvblods- eller finska hästar, ston och valaekar 62 »

» » » » » » » hingstar 64 »

Dessutom belastas hästar, som sedan den 1 januari 1922 vunnit pen-
ningepris eller l:sta pris, varvid första pris likställas med Fmk. 1000:—
på följande sätt

fullblod med 1 kg. per varje vunnen 1000 mk. upptill 5000 mk.
» » 1 » » » » 2000 » » 10000 »

» » 1 » » » » 5000 » överstig. 10000 »

halvblod och finska hästar med hälften av fullblodens vikt.
Anm. 500 mk. eller däröver = 1000 mk.
6) Anmälningsavgiften till tävlingarna är 25 mk., startavgiften 10 mk.
7) Anmälningarna skola vara skriftliga och upptaga a) hästens namn,

b) färg, c) kön, d) ålder, e) ägare, f) ryttare ävensom g) hästägarens
färger. Anmälningarna insändas till Överste A. Degerholm Ridföibnndets
kansli Helsingfors Östra Henriksgatan 9 senast söndagen den 17 februari
1924. Efteranmälningar emottagas mot dubbel anmälnings- cch start-
avgift till onsdagen den 20 februari 1924.

FINSKA RIDFÖRBUNDET.
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