Kilpailukutsu
Tervetuloa Husaariratsastajat RY:n järjestämiin katrilliratsastuskilpailuihin Savijärven Kartanolle lauantaina
28.8.2021.
Husaariratsastajat ry on 50-vuotta täyttävä Sipoolainen ratsastusseura, jonka jäsenet osallistuvat aktiivisesti
kaikkiin ratsastuksen lajeihin. 1970-luvulla kilpailtiin ja järjestettiin katrilliratsastuskilpailuja, johon sen aikaiset
ratsastusseurat ja –koulut valmistivat muodostelmaratsastus eli katrilliohjelmia. Juhlavuoden kunniaksi Husaarit
haluavat herätellä vanhaa perinnettä ja järjestävät hyvän mielen katrillikilpailun kutsukilpailuna, johon ESRAn
ratsastusseurat ja –koulut ovat tervetulleita mukaan!
Kilpailuissa esitetään ratsain tai ajaen jokaisen osallistujaryhmän itse suunnittelema katrilliohjelma helppo Btasolla. Katrilliohjelman pituus on noin 5 minuuttia ja se esitetään ratsain kouluratsastusradalla A (20x40) ja ajaen
radalla (40x80). Kilpailuihin osallistutaan videoimalla katrilliesitys kahdesti, niin että se on kuvattu pisteissä C ja R
tai S ja (valjakoilla C, E tai B) ja lataamalla videot yksityiseen youtubeen. Lähetä linkki videoihin osoitteeseen
sihteeri@husaariratsastajat.fi. Linkin pitäisi olla perillä 14.8, ilmoittautumisesta tulee ilmetä katrillin nimi,
ratsastusseuran tai -koulun osallistuvien ratsukoiden tiedot ja koreografi. Ilmoittautumisessa tulee mainita myös
saako katrilliesityksen julkaista Husaariratsastajat ry:n somekanavilla.
Katrilliryhmien paremmuusjärjestyksen päättää tuomaristo johon kuuluu: Sari Silander ja Maria Ingman.
Kilpailuissa arvostellaan sisältö, taiteellisuus, esitys, musiikki ja yleisvaikutelma. Arvosteluun vaikuttaa
koreografia, sen omaleimaisuus ja vaativuus, säännöllisyys ja ulkonäkö.
Katrillit julkaistaan yleisölle Savijärven Kartanolla 28.8 Husaariratsastajat RY:n 50-vuotis juhlapäivänä ja ne
esitetään katsojille isolta näytöltä. Osallistujamäärästä ja korona-tilanteesta riippuen paikalle, Savijärven
Kartanon nurmikentälle, kutsutaan katrilliin videoesityksillä osallistuneita ryhmiä.
Tervetuloa mukaan herättelemään vanhaa katrilliperinnettä. Tärkeintä kilpailuun osallistumisessa on iloinen mieli,
hauskat, yhteiset hetket katrillia valmistellessanne ja tietysti se tärkein, ilo hevosten kanssa tekemisestä!
Katrilli
Katrillin juuret ovat keskiajan ritariturnauksissa, joissa juhlavasti pukeutuneet osanottajat esittivät näytöksissä
ratsastustaitojaan. Katrilli tuotiin Italiasta Ranskaan ja pian sitä alettiin esittää hovissa turnajaisten jäädessä
historiaan. Muodostelmaratsastuksen hallinta oli tärkeää sodissa ja taisteluissa ja katrilleja harjoiteltiinkin
Euroopan armeijoissa 1600-luvulta aina I maailmansotaan asti. 1800-luvulla katrilleja alettiin harjoitella myös
hovin ja armeijan ulkopuolella. Nykyisin katrilliratsastusta harjoitellaan ainakin hollantilaisissa
ratsastuskouluissa ja siellä kilpaillaan myös katrillimestaruudesta. Suomessa on tiettävästi kilpailtu
katrilliratsastuksessa pääkaupunkiseudulla 70-luvulla. Kilpailuissa arvostellaan sisältö, taiteellisuus, esitys,
musiikki ja yleisvaikutelma. Arvosteluun vaikuttaa koreografia, sen omaleimaisuus ja vaativuus, säännöllisyys ja
ulkonäkö (puvustus) ja sopiva musiikki. Koko joukkue pyritään saamaan mahdollisimman yhdennäköiseksi ja
hyvin tärkeää on ottaa ratsastuksessa muut ratsukot huomioon. Katrilli on eräänlainen joukkuelaji, jossa eri
tasoiset ratsukot voivat esiintyä yhdessä. (lähde: Hevoset ja Ratsastus 1/08)

