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Kilpailulupien myöntäminen Porkkala PoloX ry/rf  jäsenille 
  

PoPoX-hallitus myöntää Polocrosse-kilpailuluvan ratsastajan pyynnöstä, kun 

1. Ratsastajan kyseisen vuoden jäsenmaksu (juniori-, seniori-, perhe- tai 
kannatusjäsen) on maksettu ja hänen syntymäaikansa on merkittynä 
Sporttirekisterissä. 

2. Ratsastaja tuntee Polocrosse säännöt. 

PoPoX-hallitus myöntää muiden ratsastuslajien kuin polocrossen 
kilpailuluvan ratsastajan pyynnöstä, kun: 

1. Ratsastajan kyseisen vuoden jäsenmaksu (juniori-, seniori- tai perhejäsen) on 
maksettu ja hänen syntymäaikansa on merkittynä Sporttirekisterissä. 
Kannatusjäsenen on pyydettävä kilpailulupa ratsastusseuralta, jonka varsinainen 
jäsen hän on. 

2. Ratsastaja on taidoiltaan ja sääntötuntemukseltaan kilpailuluvan vaatimalla 
kilpailutasolla. 

3. Ratsastaja tuntee kilpailusääntöihin kuuluvat kvaalisäännöt, joiden mukaan 
kilpailijat etenevät tasolta toiselle. 

4. PoPoX-hallitus voi edellyttää, että ratsastaja ennen kilpailuluvan myöntämistä on 

osallistunut sääntökoulutukseen ja -kokeeseen (järjestäjänä seura tai ESRA). 

Mikäli ratsastajalla on ollut sama lupa enintään kolme vuotta aiemmin, 
myöntää PoPoX-hallitus kilpailuluvan ratsastajan pyynnöstä, kun 
  
1. Ratsastajan kyseisen vuoden jäsenmaksu (juniori-, seniori- tai perhejäsen) on 
maksettu ja hänen syntymäaikansa on merkittynä Sporttirekisterissä. 

 D-KILPAILULUPA (Hinta 30 €) 

* Oikeus kilpailla 1- ja 2- tason kilpailuissa sekä 3-5-tason kilpailuissa kutsussa 
ilmoitetuissa luokissa kaikilla alueilla kaikissa lajeissa. 

A-KILPAILULUPA (150 €) 

* Oikeus kilpailla kaikilla kilpailutasoilla (1-5) kaikilla alueilla ja kaikissa lajeissa. 

Yleisten kilpailuluvan myöntämisehtojen lisäksi A-kilpailuluvan myöntäminen 
edellyttää, että 

1. Ratsastaja on todistettavasti saavuttanut A-kilpailuluvan edellyttämät kvaalit. 
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E-KILPAILULUPA (0 €) 

* Oikeus kilpailla 1-tason kilpailuissa kaikilla alueilla kaikissa lajeissa. 

Tämä maksuton lupa tarvitaan kilpailupalveluohjelma KIPAn kautta 1-tason 
kilpailuun ilmoittauduttaessa.  

 

Lisätietoja: 

 Kilpailuluvat myöntää PoPoX-hallitus käsiteltyään asian kokouksessaan. 
Ota käsittelyaika huomioon hakiessasi kilpailulupaa.  

 Lähetä hakemuksesi sähköpostilla hallituksen puheenjohtajalle 
anssi.jarvenpaa@live.com sekä sihteerille leena.likitalo@gmail.com. 

 Kun hakemus on hyväksytty, jäsensihteeri toimittaa lupalaskun sähköpostitse. 
 PoPoX ei maksa myönnettyjä kilpailulupia, vaan ratsastaja vastaa laskun 

maksamisesta. 
 Lisätietoja kilpailuihin osallistumiseen liittyvistä määräyksistä saa Suomen 

Ratsastajainliiton sivuilta osoitteesta http://www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailuluvat. 
 

Seuranta 

PoPoX-hallitus kannustaa kilpailevia jäseniään raportoimaan kisakokemuksistaan 
ja tuloksistaan. Julkaisemme mielellämme raportteja kotisivumme uutisosiossa 
http://popox.sporttisaitti.com. 
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