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I SÄÄNTÖJEN KATTAVUUS
1 § Soveltamisala ja sääntöjen noudattaminen
1.1. Kilpailusääntöjen ja niiden liitteiden tarkoituksena on luoda kaikille kilpailijoille samanlaiset olosuhteet
ja yhdenmukaiset arvosteluperusteet.
Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta. Tapaus, johon kilpailusäännöistä ei löydy ratkaisua,
on pyrittävä ratkaisemaan sääntöjen hengen ja/tai kansainvälisen ratsastajainliiton FEI:n tai muiden niiden
pohjana olevien ulkomaisten sääntöjen mukaisesti. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa ratkaisun tulee olla mieluummin vapauttava kuin rankaiseva.
1.2. Kilpailusääntöjen yleisessä osassa määritetään kilpailutoiminnan peruslinja ja annetaan kaikkia lajeja
koskevat yleiset määräykset. Eri lajien lajisäännöt laaditaan erikseen FEI:n tai lajien muiden kansainvälisten
tai ulkomaisten järjestöjen sääntöjen pohjalta. Lajisäännöillä täydennetään kilpailusääntöjen yleisen osan
määräyksiä kunkin lajin vaatimusten mukaan. Lajien erityispiirteiden vaatimat poikkeukset kilpailusääntöjen
yleiseen osaan vahvistaa SRL:n hallitus.
1.3. SRL:n hallituksella tai sen nimeämällä henkilöllä on oikeus myöntää kilpailusääntöihin ja niiden liitteisiin
liittyviä erivapauksia ja poikkeuksia sekä antaa näiden soveltamisohjeita.
1.4. Kilpailulajit ja säännöt
1.4.1. Kilpailulajit ovat esteratsastus, kenttäratsastus, kouluratsastus, lännenratsastus, matkaratsastus, valjakkoajo, vammaisratsastus, vikellys ja askellajikilpailu.
SRL voi hakemuksen perusteella myöntää muiden lajien kilpailujen järjestämisluvan.
1.4.2. Kilpailusäännöissä Suomen Ratsastajainliitolle (SRL) määrätyt oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat SRL:n
hallitukselle. Hallitus voi siirtää kurinpitoon liittyvien asioiden päätöstenteon nimeämilleen toimielimille (kurinpitolautakunta).
1.5. Kilpailusääntöjen sitomia ovat:
Kilpailuluvan lunastaneet kilpailijat sekä kilpailijat, jotka ilmoittautuvat SRL:n kilpailujärjestelmän mukaiseen
kilpailuun, kilpailun järjestäjät, toimihenkilölisenssin haltijat, valmentajalisenssin haltijat, hevosten omistajat,
joiden omistamien hevosten osalta vuosimaksu on maksettu, jäsenseurat ja niiden jäsenet sekä kilpailun toimihenkilöluettelon mukaiset toimihenkilöt. Kilpailusääntöjen sitomia ovat myös, soveltuvin osin, muut kilpailupaikalla olevat, kilpailutapahtumaan aktiivisesti vaikuttavat henkilöt.
1.5.1. Sääntöjen sitomat henkilöt, jotka osallistuvat SRL:n alaiseen kilpailutoimintaan, ovat sitoutuneet noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan vahvistamaa antidopingsäännöstöä.
1.6. Sääntöjen noudattaminen
Kilpailusääntöjä tulee noudattaa SRL:n hyväksymässä kilpailutoiminnassa kaikilla tasoilla.

II KILPAILUTOIMINNAN VASTUUT JA VAKUUTUKSET
2 § Vastuu ja vakuutukset
SRL ei vastaa oikeudellisesti eikä taloudellisesti sääntöjen tai niiden liitteiden soveltamisen tai niiden soveltamatta jättämisen aiheuttamilta tilanteilta.
SRL KS I 2017
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2.1. Kilpailunjärjestäjä
2.1.1 Kilpailun järjestäjän on noudatettava kilpailusääntöjä ja niiden perusteella kilpailun järjestäjälle kuuluvia velvollisuuksia. Kilpailun järjestäjä vastaa itse kilpailun järjestämiseen liittyvistä hallinnollisista ja oikeudellisista seuraamuksista.
2.1.2. SRL:llä on vastuuvakuutus SRL:n jäsenten SRL:n kilpailusääntöjen mukaan järjestämiin kilpailuihin.
Muut kilpailunjärjestäjät vastaavat itse vakuutusturvastaan. Korvauspiiri määräytyy vakuutusehtojen mukaisesti.
2.1.3. Kilpailunjärjestäjän on vakuuttamalla tai muulla vastaavalla tavalla varauduttava kilpailujen järjestämisen mahdollisesti aiheuttaman muun, kuin kohdassa 2.1.2 tarkoitetun, vahingon varalta.
2.1.4. SRL on jäsentensä puolesta huolehtinut musiikin esittämiseen vaadittavista Teosto- ja Gramex - maksuista SRL:n kilpailujärjestelmän alaisessa toiminnassa.
2.2. Kilpailija
2.2.1. Kilpailija osallistuu kilpailuihin omalla vastuullaan. SRL:llä on tapaturmavakuutus, joka korvaa kilpailuissa kilpailijalle aiheutuvan tapaturman kuluja vakuutusehtojen mukaisesti.
2.2.2. Hevosen omistajat, kilpailijat ja hevosenhoitajat vastaavat henkilökohtaisesti heidän itsensä tai hevostensa kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista.
2.3. Toimihenkilöt
2.3.1. SRL:llä on sen jäsenseurojen jäsenet kattava tapaturmavakuutus, joka korvaa SRL:n jäsenten, SRL:n
kilpailujärjestelmän mukaan, järjestämissä kilpailuissa toimihenkilölle aiheutuvan tapaturman kuluja vakuutusehtojen mukaisesti.
2.3.2. SRL:n ottama vastuuvakuutus korvaa SRL:n jäsenten, SRL:n kilpailujärjestelmän mukaan, järjestämissä
kilpailuissa toimihenkilötehtävässä tapahtuvan virheen aiheuttaman taloudellisen vahingon vakuutusehtojen
mukaisesti.
2.4. Talkooväki
2.4.1. SRL:n tapaturmavakuutus kattaa SRL:n jäsenseurojen, sen hyväksymien ratsastuskoulujen ja harrastetallien talkooväelle kilpailujärjestelyissä tapahtuvan tapaturman kuluja vakuutusehtojen mukaisesti.

III MÄÄRITELMIÄ
3 § Kilpailun järjestämisoikeus
3.1. SRL:n kilpailujärjestelmän mukaisia kilpailuja voivat järjestää SRL:ään kuuluvat ratsastusseurat ja muut
SRL:n jäsenet.
3.2. SRL voi anomuksesta antaa luvan eritasoisten kilpailujen järjestämiseen myös muulle yhdistykselle, henkilölle tai yhteisölle.
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4 § Käsitemääritelmiä
4.2. FEI
Fédération Equestre Internationale (FEI) on kansainvälinen ratsastajainliitto. Se laatii ratsastuksen kansainvälisten kilpailujen ja ratsastuksen olympiakilpailun säännöt.
4.3. Kilpailu
Kilpailulla (kilpailupäivät, meeting) tarkoitetaan yhtenä tai useana perättäisenä päivänä suoritettavien kilpailuluokkien muodostamaa kokonaisuutta siihen liittyvine järjestelyineen.
4.3.1. Kilpailutilanne kattaa ajanjakson, joka alkaa tuntia ennen kilpailun alkua tai kilpailuun liittyvää, ennen
kilpailun alkua tehtävää hevostarkastusta ja päättyy puoli tuntia kilpailun viimeisen luokan tulosten
julkaisemisesta.
4.3.2. Luokalla tarkoitetaan kilpailun osaa, josta osanottaja saa tuloksen, jonka perusteella paremmuusjärjestys/tulosluettelo muodostuu.
4.3.3. Vaihe on saman kilpailun/luokan osuus, joiden yhteenlaskettujen tulosten perusteella paremmuus
ratkaistaan.
4.3.4. Kierros on osa luokkaa, johon kuuluu kaksi tai useampia kierroksia samalla tai eri radalla, joiden tulosten perusteella paremmuus ratkaistaan.
4.3.5. Sarjakilpailu on useamman erillisen kilpailun/luokan muodostama kokonaisuus, jolle on vahvistettu
säännöt ja joiden perusteella paremmuus ratkaistaan.
4.3.6. Osakilpailu on luokka/kilpailu, jonka tulos lasketaan/vaikuttaa kilpailijan kokonaistulokseen (SM).
4.4. KIPA
Yleisnimike SRL:n kulloinkin käyttämästä kilpailupalveluohjelmasta, jossa julkaistaan kilpailukalenteri ja kilpailukutsut, ja jonka kautta ilmoittautumiset hoidetaan. Kilpailupalveluohjelman lisäksi SRL käyttää tulospalveluohjelmaa (Equipe).
4.5. Kilpailualue
Kilpailualueen muodostavat kunkin kilpailun kilpailukentät, verryttely- ja tallialueet, kilpailuun osallistuville hevosille tarkoitetut tarha- ja laidunalueet, kilpailijoiden käyttöön osoitetut paikoitus- ja asuntoauto/vaunualueet, yleisötilat ja katsomot sekä esim. karttaan merkityt reitit ja huoltoalueet.
4.6. Rata on kilpailualueeseen sisältyvä merkitty tai aidattu alue, jolla kilpailusuoritus tehdään.
4.7. Verryttelyalue on järjestäjän osoittama valvottu tila/alue, jossa kilpailijat valmistautuvat kilpailusuoritukseen.
4.8. Ratsastus/suoritus
Suoritus alkaa, kun kilpailija tuomariston kutsusta lähtövuorollaan tulee radalle tai kun se, lajeissa, joissa
ei ole rajattua rataa, on ylittänyt lähtölinjan.
Suoritus päättyy, kun kilpailija suorituksensa jälkeen poistuu radalta tai ylittää maalilinjan. Suoritukseen
voi kuulua ennen lähtöä, kilpailun aikana ja maaliin tulon jälkeen suoritettava tarkastus, punnitus tai
näytteenotto.
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4.9. Hevonen/poni
Hevosella tarkoitetaan näissä säännöissä myös ponia ja muita kavioeläimiä, jollei toisin mainita.
4.10. Hevostarkastus
Hevostarkastus on eläinlääkärin lajisääntöjen tai kilpailukutsun perusteella tekemä tarkastus, jossa arvioidaan hevosen terveydentila ja hevosen edellytykset osallistua kilpailuun tai jatkaa sitä.
4.11. Toimihenkilö tarkoittaa näissä säännöissä henkilöä, jonka kilpailunjärjestäjä tai SRL on nimennyt yksilöityyn tehtävään kilpailussa.
4.12. Kilpailijan tukihenkilöiksi kilpailutilanteessa katsotaan hevosen omistaja ja kasvattaja, hevosen hoitaja,
valmentaja, lähiomaiset sekä muut kilpailemiseen suoranaisesti vaikuttavat henkilöt.

IV KILPAILUJÄRJESTELMÄ
5 § Kansainvälinen kilpailu
5.1. SRL:n hallitus myöntää oikeuden kansainvälisen kilpailun järjestämiseen.
6 § Kotimaan kilpailujärjestelmä
Järjestelmän tarkoituksena on linjata kilpailutoiminnan vaatimukset ja kriteerit, taata kilpailumahdollisuus
eritasoisille kilpailijoille sekä toteuttaa liiton kilpaurheilustrategiaa.
SRL:n virallisia kilpailuja järjestetään viidellä tasolla, (1-5). Tasojen kuvaukset kirjataan lajisääntöihin.

V KILPAILIJAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
7 § Kilpailija
Kilpailijalla tarkoitetaan ratsastajaa, ajuria, hevosen esittäjää tai vikeltäjää.
7.1 Kilpailijan velvollisuudet
7.1.1 Kilpailija, joka osallistuu kilpailuihin, on velvollinen ennen kilpailuihin ilmoittautumista tarkistamaan
sekä oman että hevosensa kilpailukelpoisuuden ja ennen osallistumista ulkomailla pidettäviin kilpailuihin
hankkimaan 13 §:ssä mainitun erityisluvan.
7.1.2 Kilpailijan tulee täyttää ilmoittautumisesta johtuvat velvollisuudet, noudattaa voimassaolevia kilpailusääntöjä sekä tuomariston ja toimihenkilöiden antamia määräyksiä, ohjeita ja päätöksiä.
7.2. Liikkuessaan ratsain kilpailualueella, tulee ratsastajan, kaikissa lajeissa, vikellystä ja lännenratsastusta
lukuun ottamatta, aina käyttää kiinnitettyä, kulloinkin voimassa olevan EU turvastandardin mukaista kypärää.
Kypärän käytöstä kilpailuradalla, verryttelyalueilla ja siirryttäessä kilpailualueella paikasta toiseen, noudatetaan lajisääntöjen määräyksiä.
7.2.1. Videokameran kiinnittäminen kilpailijan varusteisiin (kypärään, vaunuihin tms.) on sallittua ainoastaan
TPJ:n luvalla. Kameran käyttö on mahdollista vain kilpailijan suostumuksella ja hänen omalla vastuullaan.
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7.3. Luokitettu vammaisratsastaja (ryhmä I - IV) saa käyttää vammais- ja kouluratsastuskilpailuissa luokittajan kilpailukorttiin merkitsemiä apuvälineitä ja -keinoja. Lisäksi luokitettu vammaisratsastaja voi kahden
luokittajan ja valmentajansa lausunnon perusteella saada oikeuden käyttää apuvälineitä ja -keinoja myös
muiden SRL:n alaisten lajien kilpailuissa. Luokituksen voimassaoloaika on merkitty kilpailukorttiin. Ratsastajan on esitettävä kilpailukortti kilpailukansliassa ja lisäksi siitä on informoitava ko. luokan päätuomaria.
8 § Kilpailijan ikärajat ja osallistumisoikeus
8.1 Seniorit
Kilpailija on seniori sen kalenterivuoden alusta, jolloin hän täyttää 18 vuotta. Yläikärajaa ei ole.
8.2 Nuoret kilpailijat
Kilpailija on nuori sen kalenterivuoden alusta, jolloin hän täyttää 16 vuotta sen kalenterivuoden loppuun,
jolloin hän täyttää 21 vuotta.
8.3 Juniorit
Kilpailija on juniori sen kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 18 vuotta. Juniorin alaikäraja ja osallistumisoikeus eritasoisiin kilpailuihin/luokkiin on määritelty lajisäännöissä.
8.4 Poniratsastajat
Kilpailija on, ponilla ratsastaessaan, poniratsastaja sen kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 16
vuotta. Alaikäraja on määritelty lajisäännöissä. Valjakkoajossa ei ponivaljakoilla ajavalla ajurilla ole yläikärajaa.
8.5 Lapsiratsastajat
Kilpailija on lapsiratsastaja sen kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 14 vuotta.
8.6. Osallistumisoikeus
Lajisäännöissä voidaan rajoittaa muiden kuin kilpailijan ratsastamista/ajamista kilpailuihin osallistuvalla hevosella kilpailualueella kilpailujen aikana. Lajisäännöissä määritellään osallistumisoikeuteen vaadittavat tulokset.
9 § ja 10 § varalla

VI YHTEISTYÖSOPIMUKSET JA MAINONTA
11§ Henkilökohtaiset yhteistyösopimukset
Kilpailijalla on oikeus solmia SRL:n hyväksymä henkilökohtainen yhteistyösopimus. Yhteistyösopimuksen perusteella kilpailija voi saada sopimusehtojen mukaisesti tukea kilpailu- ja valmennuskuluihin. Sopimusten tulee olla kilpailu- ja olympiasääntöjen mukaisia.
12 § Mainonta kilpailijoiden asuissa, hevosissa ja esteissä
Mainonnassa noudatetaan FEI:n kilpailusääntöjen yleisen osan kulloinkin voimassa olevaa mainossääntöjä,
liite 2.
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VII KILPAILUEDUSTUS, KILPAILIJAN JA HEVOSEN KILPAILULUPA
13 § Kilpailuedustus ja kilpailijan kilpailulupa
13.1 SRL:n jäsenseuran jäsen, joka on maksanut jäsenmaksun, voi hankkia kilpailuluvan ja osallistua kilpailutoimintaan. Korkeamman tason kilpailulupa oikeuttaa osallistumaan alemman tason kilpailuihin.
Kilpailulupatyypit ovat:
E-kilpailulupa
D-kilpailulupa
C-kilpailulupa
B-kilpailulupa
A-kilpailulupa
Kansainvälinen kilpailulupa
SRL:n hallitus vahvistaa kilpailulupien myöntämisperusteet ja hinnat vuosittain ja ne julkaistaan liiton Internet-sivuilla. Kilpailulupamaksuja ei hyvitetä seuravaihtojen yhteydessä.
Jos kilpailija osallistuu kilpailuihin ilman voimassaolevaa kilpailulupaa, hänen saavuttamansa tulokset ovat
mitättömiä.
13.2. Kilpailija voi kuulua useaan ratsastusseuraan, mutta hän voi edustaa vain yhtä seuraa. Tämä seura voi
sijaita millä tahansa alueella kilpailijan koti-, työ- tai opiskelupaikkakunnasta riippumatta.
13.2.1. Kilpailija voi siirtyä edustamaan toista seuraa vain kalenterivuosittain. Kilpailijalla on oikeus SRL:n luvalla siirtyä kalenterivuoden aikana edustamaan toista seuraa perustellusta syystä.
13.2.2. Kilpailija voi kilpailla vain sen alueen mestaruuksista, jonka jäsenenä hänen edustamansa seura on.
Kilpailija voi osallistua vain yhden alueen mestaruuskilpailuun kalenterivuoden aikana. SRL:n vahvistamien,
valtakunnallisesti toimivien seurojen jäsenet, voivat valita, mikä alueen mestaruuskilpailuun osallistuvat.
13.4 Kilpaileminen ulkomailla
FEI:n alaisiin kansainvälisiin kilpailuihin voi osallistua vain SRL:n ilmoittamana noudattaen SRL:n ja FEI:n määräyksiä.
Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvalla hevosella/ponilla tulee olla FEI:n hyväksymä tunnisteasiakirja. Hevonen tulee lisäksi vuosittain rekisteröidä FEI:n hevosrekisteriin maksamalla FEI:n vahvistama vuosimaksu.
13.4.1 Suomessa asuvan kilpailijan kilpaileminen ulkomailla
Osallistuakseen muissa maissa kuin Suomessa järjestettäviin kilpailuihin osallistumiseen, kilpailija tarvitsee
SRL:n kirjallisen luvan, johon on merkitty luvan voimassaoloaika sekä kilpailijan taso ko. lajissa. Kilpailijalla
tulee olla voimassa oleva vastaavaan kilpailutason kotimainen lupa. Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvalla
kilpailijalla tulee olla FEI:n sääntöjen mukaiset luvat sekä SRL:n kansainvälinen kilpailulupa.
13.4.2 Ulkomailla pysyvästi asuvat suomalaiset kilpailijat
Osallistuakseen muissa maissa kuin Suomessa järjestettäviin kilpailuihin, kilpailija tarvitsee SRL:n kirjallisen
luvan. Kirjallinen lupa voidaan antaa SRL:n rekisteritietojen viimeisiin tasotietoihin perustuen. Kilpailijan on
muuten täytettävä asuinmaansa lupaedellytykset. Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvalla kilpailijalla tulee
olla FEI:n sääntöjen mukaiset luvat sekä SRL:n kansainvälinen kilpailulupa. Ulkomailla pysyvästi asuvat suo-

malaiset kilpailijat, jotka eivät kilpaile Suomessa, eivät tarvitse SRL:n kilpailulupaa eivätkä seurajäsenyyttä kansallisella tasolla ulkomailla kilpaillessaan.
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13.5. Ulkomaalaiset ratsastajat Suomessa
Ulkomaalainen kilpailija saa osallistua SRL:n kilpailutoimintaan kotimaansa vuosittain vahvistamalla kilpailuluvalla, jolloin hän edustaa kotimaataan. Kts. Hevosen tilapäinen kilpailulupa.
14 § Varalla
15 § Hevosen kilpailulupa /tunnisteasiakirja
15.1 Kilpailuihin osallistuvan hevosen tulee olla merkitty Suomen Hippoksen ylläpitämään hevosrekisteriin.
15.2. Hevosen vuosimaksu, joka oikeuttaa kilpailemiseen, on maksettava kalenterivuosittain.
15.3. Hevosen tunnisteasiakirja (EU hevospassi) tai sen kopio on esitettävä vaadittaessa kilpailuissa.
15.4. SRL voi myöntää tilapäisen kilpailuluvan hevoselle, jolla ei ole kohtien 15.1–15.3. mukaisia kilpailulupia.
SRL vahvistaa luvan hinnan ja myöntämisperusteet vuosittain.
15.5. Hevosen kilpailunimi voidaan muuttaa SRL:n antamien ohjeiden mukaan. Ohjeet julkaistaan SRL:n Internet-sivuilla.
15.6. Jos kilpailija osallistuu hevosella, jolla ei ole oikeutta osallistua ko. luokkaan, hänen saavuttamansa tulokset ovat mitättömiä. SRL:n kilpailujärjestelmän mukaisiin kilpailuihin ei saa osallistua hevosella, joka Suomessa tai muussa maassa on vakuutusyhtiön korvauspäätöksen perusteella poistettu kilpailurekisteristä.
16 § Pienet hevoset ja ponit
16.1. Pienet hevoset
Hevosille, joiden säkäkorkeus on 148,1 – 156,1 voidaan järjestää omia luokkia. Mittausmenettelyssä ja mittaustuloksen dokumentoinnissa noudatetaan ponien mittaamisesta annettuja määräyksiä.
16.2. Ponit
Ponit jaetaan säkäkorkeuden mukaan ryhmiin seuraavasti:
Ryhmä I
säkäkorkeus 140,1 – 148,0 cm (valjakossa 120,1 - 148,0 cm)
Ryhmä II
säkäkorkeus enintään 140,0 cm (valjakossa 120 cm ja alle)
Poni (ts. hevonen, jonka säkäkorkeus ei ylitä 148 cm) saa osallistua hevosille tarkoitettuihin luokkiin.
16.2.1. Ponien/pienten hevosten mittaaminen
Poniluokkiin osallistuvalla ponilla, tulee olla SRL:n tai tuontimaan hyväksymän mittaajan vahvistama todistus
ponin säkäkorkeudesta. SRL voi mitata ponin/pienen hevosen varmistaakseen sen kilpailukelpoisuuden. Mittausohjeet julkaistaan SRL:n Internet-sivuilla.
16.2.2. Ponin säkäkorkeus merkitään sen hevospassiin / tunnisteasiakirjaan tai SRL:n hyväksymään mittaustodistukseen. Mittaustodistus tai hevospassiin / tunnisteasiakirjaan merkitty mittaustulos on pyydettäessä
esitettävä kilpailukansliassa.
16.2.3. Kilpailutoimintaan osallistuvat ponit on 4-7-vuotiaina mitattava vuosittain. Seitsemänvuotiaana mitatun ponin mittaustulos on lopullinen.

VIII KILPAILUOIKEUS
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17 § Kilpailukelpoisuus
17.1 Kilpailukelpoisuudella tarkoitetaan kilpailijan ja/tai hevosen oikeutta osallistua kilpailuihin tai luokkaan
kilpailusääntöjen ja kutsun perusteella.
Kilpailija vastaa omasta ja hevosensa kilpailukelpoisuudesta. Alle 15-vuotiaan kilpailijan osalta kilpailukelpoisuudesta vastaa kilpailijan huoltaja.
17.2 Hevosen osallistuminen
Hevonen saa osallistua luokkaan vain yhden kerran. Osallistumisoikeudesta voidaan määrätä kilpailujärjestelmässä, lajisäännöissä tai kilpailukutsussa. Kilpailija voi osallistua luokkaan useammalla hevosella, ellei kutsussa tai lajisäännöissä sitä kielletä.
18 § Hevosen ikä
Hevonen saa osallistua kilpailuihin sen kalenterivuoden alusta, jolloin se täyttää neljä (4) vuotta.
Hevosten ikäkausikilpailuissa voidaan poiketa näistä ikärajoista.
19 § Muita kilpailumääräyksiä
19.1 Rokotus
2-5-tason kilpailuihin osallistuva hevonen on rokotettava hevosinfluenssaa vastaan SRL:n antamien määräysten mukaisesti. Rokotusmääräykset julkaistaan SRL:n Internet-sivuilla.
19.1.1 Hevosten rokotustiedot rekisteröidään Suomen Hippoksen HEPPA – tietojärjestelmään, josta tiedot
siirtyvät KIPAan.
19.1.2 Jos rokotusmerkintää ei ole KIPAssa, on hevosen tunnisteasiakirja ja rokotustodistus esitettävä kilpailunjärjestäjälle, ennen kuin hevonen saa liikkua kilpailualueella.
19.1.3 Jos hevosen dokumentoiduissa rokotustiedoissa on vähäisiä poikkeamia (vrt. FEI Vet Reg Ann II) rokotusmääräyksiin, hevonen voi eläinlääkärin/TPJn päätöksellä kilpailla ko. kilpailussa. Ennen seuraavaa kilpailua
hevosen rokotusten tulee olla rokotusmääräysten mukaiset. SRL voi määrätä kilpailijalle rikesakon tai muun
rangaistuksen.
19.1.4 Jos hevosen voimassa olevasta rokotuksesta ei ole merkintää KIPAssa tai sen rokotustodistusta ei esitetä, hevonen ei voi osallistua kilpailuun.
19.2 Hevosnumerot
Hevosella tulee kaikissa kilpailuissa olla numero, jonka tulee olla näkyvissä aina, kun hevonen liikkuu kilpailualueella.
19.3 Punainen nauha hännässä
Hevosella, joka voi olla vaaraksi muille hevosille, tulee kilpailualueella olla merkkinä punainen nauha hännässä. Lajisäännöissä nauhan käyttö voidaan kieltää kilpailusuorituksen aikana.
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IX YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET
20 § Kilpailuhakemukset
20.1 Kilpailunjärjestäjän on toimitettava SRL:lle vuosittain hakemukset eritasoisista kilpailuista SRL:n ilmoittamiin ajankohtiin mennessä.
20.2. SRL tai aluejaosto pidättää oikeuden olla ottamatta huomioon näiden määräaikojen jälkeen tulleita hakemuksia.
20.3 Kilpailun paikkakunta määrittää mihin SRL:n alueeseen kilpailu merkitään.
21 § Päätäntävalta
21.1 SRL:n päätäntävaltaa kilpailukutsun, osallistumisoikeuden ja sääntötulkintojen osalta käyttää kilpailun
tuomariston puheenjohtaja (TPJ).
Jos kilpailuissa on useita lajeja, kilpailun järjestäjä nimeää ylituomarin, jolle kuuluu yhteisten asioiden käsittely.
21.2 Kilpailunjärjestäjä on velvollinen noudattamaan TPJ:n ja ylituomarin määräyksiä.
21.3 SRL voi lajisääntöjen perusteella siirtää osan TPJ:n vastuusta tekniselle asiantuntijalle (TA), joka nimetään yhtä aikaa TPJ:n kanssa.
22 § Vedonlyönti
Kilpailija, hänen tukihenkilönsä ja urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö, ei saa itse tai edustajan kautta lyödä
vetoa kilpailusta, johon ko. kilpailija osallistuu. Kielto koskee myös kilpailijan valmentajaa ja seurajohtajaa
sekä kilpailun tuomareita ja toimihenkilöitä.

X TULOSTEN JULKAISEMINEN
23 § Tulokset
Kilpailunjärjestäjän tulee julkaista kilpailun tulokset KIPAssa välittömästi, kun kilpailun / luokan tulokset on
vahvistettu.
Virheellisten tulosten oikaisemisen kilpailun päättymisen jälkeen (§ 4.3.1.) tekee SRL.
24 § Valiomerkki ja ranking
24.1. SRL jakaa vuosittain kaikissa lajeissa hopeisen valiomerkin sille suomalaisen kilpailuluvan omaavalle senioriratsukolle ja hevos- tai ponivaljakolle, joka 1.1. - 31.12. välisenä aikana on sijoittunut SRL:n alaisissa kilpailuissa ja niissä kansainvälisissä kilpailuissa, joiden tulokset on merkitty FEI:n tietojärjestelmään ja on saavuttanut korkeimman rankingpistemäärän, kuitenkin vähintään 10 rankingpistettä.
24.2. SRL jakaa kaikissa lajeissa vuosittain pronssisen valiomerkin sille suomalaisen kilpailuluvan omaavalle
nuorelle, juniori-, lapsi- ja poniratsukolle, joka 1.1. - 31.12. välisenä aikana on sijoittunut SRL:n alaisissa kilpailuissa ja niissä kansainvälisissä kilpailuissa, joiden tulokset on merkitty FEI:n tietojärjestelmään ja on saavuttanut korkeimman rankingpistemäärän, kuitenkin vähintään 10 rankingpistettä.
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24.3. Ranking toimii jatkuvana 12 kk:n mittarina kilpailijoiden ja hevosten keskinäisestä paremmuudesta.
24.4. Kilpailijoiden rankingpistelaskennassa otetaan huomioon suomalaisten kilpailuluvan lunastaneiden kilpailijoiden tulokset kaikilla hevosilla.
24.4.1 Rankingpisteitä saavat vain ne hevoset, jotka on merkitty Suomen Hippoksen ylläpitämään hevosrekisteriin, tai kansainvälisten kilpailuiden osalta FEI:n rekisteriin. Hevosista, joilla kilpailee kansainvälisellä tasolla ulkomainen ratsastaja, tulee ilmoittaa tiedot SRL:lle vuoden loppuun mennessä KV-rankingpisteiden
saamiseksi.
24.4.2 Ulkomailla saavutetut kansallisten kilpailujen tulokset otetaan huomioon vain ko. kansallisen liiton
toimittamien tai vahvistamien tulosten perusteella. Kilpailija vastaa ulkomaisten kansallisten kilpailutulosten
toimittamisesta SRL:lle.
24.4.3. Pisteitä saa vain sijoituksista.
24.4.4. SRL vahvistaa rankingpistetaulukon ja käytettävät kertoimet. Rankingpistetaulukko on liitteessä 3.

XI KILPAILUUN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT
25 § Kilpailukutsu
25.1 Kilpailukutsulla tarkoitetaan järjestäjän kilpailuja varten julkaisemia määräyksiä ja ohjeita.
Kutsun hyväksyy SRL:n edustajana kilpailun TPJ tai SRL:n nimeämä henkilö.
Järjestäjän tulee noudattaa SRL:n antamia ohjeita kilpailukutsujen laatimisesta, toimittamisesta ja hyväksymisestä.
25.2. TPJ:n vahvistama kilpailukutsu tulee julkaista KIPAssa viimeistään (4) viikkoa ennen kilpailun alkua.
25.2.1. Kilpailunjärjestäjän tulee toimittaa kutsu ko. kilpailujen tuomariston puheenjohtajalle vahvistettavaksi viimeistään 14 vrk ennen julkaisuajankohtaa.
25.2.2. SRL voi määrätä kilpailun järjestäjälle sakon (€ 50,00 / myöhästymispäivä) tai muun rangaistuksen, jos
kilpailukutsua ei julkaista ajoissa, tai jos sitä ilman TPJ:n lupaa muutetaan. SRL voi peruuttaa kilpailukalenteriin merkityn kilpailun, jos kutsua ei ole julkaistu viikkoa ennen kilpailun alkua tai muusta perustellusta syystä.
25.3 TPJ ratkaisee kutsun tulkinnassa ilmenevät erimielisyydet kuultuaan järjestäjiä ja osanottajia.
25.4 Jos kilpailusääntöjen, kutsussa annettujen määräysten, arvostelun/ohjelman, julkaistujen ratojen tai
reittien muuttaminen ennen kilpailuja on tarpeellista, voidaan se tehdä SRL:n ja/tai TPJ:n päätöksellä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä tai TPJ:n päätöksellä ennen ko. luokan alkua. Muutoksesta on ilmoitettava
kaikille kilpailuun tai luokkaan osallistuville.
25.5 Kutsussa on mainittava kilpailun johtaja, TPJ, yhteyshenkilö ja muut lajisääntöjen edellyttämät toimihenkilöt.
25.6. Muut tiedot
Kilpailukutsua voi täydentää tiedotteella, joka julkaistaan viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä. Kipassa
tai tiedotteessa tulee olla kilpailun alustava aikataulu, toimihenkilöluettelo, lähtöluettelot, hevosluettelo
sekä muut kilpailijoille ja yleisölle tarpeelliset tiedot.
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26 § Kilpailujen peruutus
26.1. Järjestäjä voi TPJ:n ja/tai SRL:n luvalla peruuttaa jo ilmoitetun kilpailun tai laatia uuden kutsun vain, jos
siitä voidaan ilmoittaa asianomaisille kilpailijoille viimeistään 48 tuntia ennen kilpailujen alkua. Ilmoitus tehdään KIPAan ja lähetetään sähköpostilla/tekstiviestillä kaikille ilmoittautuneille. Peruutetun kilpailun tai luokan kilpailumaksut on palautettava.
Ellei peruutusta tehdä em. tavalla, kilpailut tai luokka on toimeenpantava, jollei kaikkien ilmoittautuneiden
kilpailijoiden kanssa toisin sovita.
26.2. Kilpailujen järjestäjästä riippumattomista (Force Majeur) syistä, jotka estävät kilpailun tai luokan järjestämisen, järjestäjä voi kilpailun aikana TPJ:n luvalla ja asiantuntijoita kuultuaan, peruuttaa tai keskeyttää luokan. Peruutuksesta on ilmoitettava kaikille luokkaan ilmoittautuneille kilpailijoille. Mikäli keskeytettyä luokkaa ei voida jatkaa loppuun, palkinnoista, tulosten julkaisemisesta ja maksujen mahdollisesta palauttamisesta, päättää TPJ kilpailun johtajaa kuultuaan.
Jos kilpailunjärjestäjä peruuttaa kilpailun tai luokan muista, kuin yllämainituista syistä, voi SRL määrätä kilpailun järjestäjälle rikesakon tai muun rangaistuksen.
27 § Ilmoittautuminen
27.1 Kilpailuihin ilmoittaudutaan Internetin kautta KIPAan. Lajeissa, joissa KIPA ei ole käytössä käytetään
SRL:n ilmoittautumislomaketta. Järjestäjän ei tarvitse ottaa huomioon epäselvästi, puutteellisesti tai kutsun/ohjeiden vastaisesti tehtyä ilmoittautumista.
27.2 Ilmoittautuminen on tehtävä ennen ilmoittautumisajan päättymistä kutsussa määrätyllä tavalla KIPAan
tai toimitettava ilmoittautumisajan päättymispäivänä klo 24.00 mennessä kutsun mukaisesti. Kilpailijalla on
mahdollisuus poistaa ilmoittautumisensa KIPAssa ennen ilmoittautumisajan umpeutumista.
27.3. Verkkomaksua käytettäessä ilmoittautuminen tapahtuu siitä erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet julkaistaan SRL:n Internet-sivuilla. SRL ei vastaa niistä kustannuksista, jotka voivat aiheutua verkkomaksunjärjestelmän toimintahäiriöistä.
27.4. Lähtöön ilmoittautuminen tehdään kilpailukutsun ja lajisääntöjen mukaisesti.
28 § Jälki-ilmoittautuminen ja luokan vaihtaminen
28.1. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuneet kilpailijat ovat jälki-ilmoittautuneita. Ilmoittautumismaksun lisäksi jälki-ilmoittautumisesta voidaan periä kutsussa mainittu jälki-ilmoittautumismaksu, joka
on enintään ilmoittautumismaksun suuruinen.
28.2 Kilpailuun tai sen erikseen kutsussa mainittuihin luokkiin voi jälki-ilmoittautua vain, jos siitä on mainittu
kutsussa. Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään kutsussa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Kilpailukutsussa tulee ilmoittaa, millä perusteella kilpailunjärjestäjä hyväksyy jälki-ilmoittautuneita.
28.3. Ennen ilmoittautumisajan päättymistä ilmoittautuneet kilpailijat ja hevoset voivat vaihtaa luokkia tai
ilmoittautua kilpailun muihin luokkiin lajisääntöjen, järjestäjän kilpailukutsun, kilpailutiedotteen tai sarjakilpailusääntöjen mukaisesti. Muutoksista voidaan periä kutsussa ilmoitettu jälki-ilmoittautumismaksu.
28.4 Lajisääntöihin kirjataan lajikohtaiset tulosvaatimukset, joiden perusteella kilpailijat saavat osallistua
eritasoisiin kilpailuihin ja/luokkiin.
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29 § Kilpailumaksut
29.1 Kilpailumaksu muodostuu osallistumismaksusta, joka sisältää ilmoittautumis- ja lähtömaksun sekä
muista järjestäjän perimistä, kilpailemiseen liittyvistä maksuista, jotka ovat esim. karsinamaksu, sähkömaksu ja SRL:lle maksettava luokkakohtainen kilpailutoimitusmaksu. Maksut tulee eritellä kilpailukutsussa.
Mahdollinen eläinlääkäri- ja/tai turvallisuusmaksu tulee sisällyttää osallistumismaksuun. Erikseen ilmoitetun Ilmoittautumismaksun tulee olla pienempi tai saman suuruinen kuin lähtömaksu.
29.2 Maksujen palautus
29.2.1 Peruutus ennen ilmoittautumisajan päättymistä
Kilpailumaksut palautetaan täysimääräisinä, jos kilpailija/hevosen ilmoittaja ennen ilmoittautumisajan päättymistä peruuttaa ilmoittautumisen.
29.2.2 Peruutus 24 tuntia ennen kilpailun alkua /peruutuksille kutsussa varatussa ajassa (kouluratsastus)
Jos kilpailija viimeistään 24 tuntia ennen kilpailun alkua/peruutuksille kutsussa varatussa ajassa ilmoittaa
kilpailujärjestäjälle peruuttavansa osallistumisensa ko. kilpailuun/luokkaan, palautetaan kilpailun/luokan
lähtömaksu kokonaan tai puolet osallistumismaksusta sekä muut kilpailumaksut kokonaan. Etukäteen maksettuja ilmoittautumismaksuja, karsina- ja sähköpaikkavarausmaksuja ei palauteta.
29.2.3. Hevostarkastus
Jos kilpailijan osallistuminen luokkaan/kilpailuun peruuntuu kilpailun järjestäjän kutsussa ilmoittaman, ennen ensimmäistä kilpailusuoritusta tehdyn, hevostarkastuksen perusteella, ei kilpailumaksuja palauteta.
29.2.4. Peruutus ennen ko. luokan lähdön varmistus/peruutus ajankohtaa
Jos kilpailija peruuttaa osallistumisensa luokkaan/luokkiin ennen kilpailunjärjestäjän ilmoittamaa varmistus/peruutusaikaa, hänelle palautetaan lähtömaksu kokonaan tai puolet osallistumismaksusta.
29.2.5. Ei peruutusta
Jos peruutusta ei tehdä ennen järjestäjän ilmoittamaa lähdön varmistus/peruuttamisaikaa, ei kilpailumaksuja palauteta.
29.2.6. Luokkaan osallistuu 1-2 kilpailijaa
Jos luokkaan/kilpailuun, jossa ei jaeta palkintoja, osallistuu 1 – 2 kilpailijaa palautetaan osallistujille lähtömaksu kokonaan tai puolet osallistumismaksusta.
29.2.7. Kilpailu tai luokka peruutetaan § 26.1
Jos kilpailu tai luokka peruutetaan kohdan § 26.1 mukaisesti, palautetaan osallistujille kilpailumaksut kokonaisuudessaan.
29.2.8. Kilpailu tai luokka peruutetaan § 26.2
Jos kilpailu tai luokka peruutetaan kohdan § 26.2 mukaisesti, palautetaan osallistujille lähtömaksu kokonaan tai puolet osallistumismaksusta niille ratsukoille/valjakoille, jotka eivät ole voineet osallistua kilpailuun
tai kaikille mikäli palkintoja ei jaeta.
29.2.9. Luokan arvosteluperuste tai ohjelma muutetaan TPJ:n päätöksellä
Jos luokan arvosteluperuste tai suoritettava ohjelma muutetaan vahvistetusta kilpailukutsusta poikkeavaksi, voi TPJ asianosaisia kuultuaan päättää mahdollisista kilpailumaksujen palautuksista.
29.2.10. SRL starttimaksu
SRL:n perimää starttimaksua ei palauteta jos kilpailija ei osallistu luokkaan/kilpailuun.
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Mikäli kilpailun järjestäjä peruu kilpailun tai kilpailuluokan minkä tahansa syyn vuoksi, SRL laskuttaa ko. kilpailun tai luokan starttimaksut järjestäjältä. SRL palauttaa starttimaksun kilpailijoille.
29.3. Kilpailijan tulee maksaa maksamattomat kilpailumaksut viiden (5) pankkipäivän kuluessa kilpailun
päättymisestä. Jos maksuja ei suoriteta annetussa määräajassa, voi kurinpitolautakunta määrätä kilpailijalle
rangaistuksen.
29.4. Palkintorahat sekä ne kilpailijan maksamat maksut, joista hän on oikeutettu saamaan palautuksen.
29.4.1. Jos ilmoittautuminen peruutetaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä, palautetaan maksut viiden
(5) pankkipäivän kuluessa ilmoittautumisajan päättymisestä.
29.4.2. Palkintorahat ja muut palautettavat maksut maksetaan viiden (5) pankkipäivän kuluessa kilpailujen
päättymisestä. Jos maksuja ei suoriteta määräajassa, voi SRL määrätä järjestäjälle rikesakon tai muun rangaistuksen.
30 § Lähtöjärjestys
30.1. Ratsukot/valjakot kilpailevat järjestäjän arpomassa tai sarjakilpailusääntöjen mukaisessa lähtöjärjestyksessä. TPJ voi perustellusta syystä tehdä muutoksen lähtöjärjestykseen.
30.2. Kilpailija, joka kilpailee kahdella tai useammalla hevosella, tulee sijoittaa lähtöluetteloon siten, että hänelle jää riittävästi aikaa verryttelyyn.
30.3. Jälki-ilmoittautuneet lähtevät luokan alussa siten, että viimeiseksi jälki-ilmoittautunut lähtee ensimmäisenä jne. TPJ voi päättää jälki-ilmoittautuneen kilpailijan sijoittamisesta esim. luokasta poisjääneen kilpailijan
paikalle.
31 § Sijoitus
31.1. Kilpailijan tulos oikeuttaa sijoitukseen vain jos luokkaan osallistuu vähintään kolme kilpailijaa. Ainoastaan hyväksytyn suorituksen saanut kilpailija voi sijoittua.
31.2. Sijoittuneiden määrä kilpailuissa määräytyy luokkaan osallistuneiden kilpailijoiden lukumäärän perusteella seuraavasti:
Osallistuneita
vähintään 3
4-8
9 - 12
13 – 16
17 – 20

Sijoittuneita
1
2
3
4
5

sekä sen jälkeen yksi sijoittunut kutakin alkavaa neljää osallistunutta kohden.
32 § Palkinnot
32.1. Palkinnolla tarkoitetaan kilpailuissa sijoittuneelle kilpailijalle annettavaa kunnia-, esine- tai rahapalkintoa. Kunnia- ja esinepalkinto kuuluu kilpailijalle, ruusuke ja rahapalkinto hevosen omistajalle.
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32.2. Palkinnot jaetaan tulosten vahvistamisen jälkeen kilpailijalle, kilpailijan huoltajalle, hevosenomistajalle
tai kilpailijan valtuuttamalle henkilölle. Kilpailunjärjestäjä maksaa rahapalkinnot palkinnonsaajalle viiden (5)
pankkipäivän kuluessa kilpailujen päättymisestä.
32.3. Kilpailunjärjestäjä voi jakaa palkintoja myös muille kuin luokassa/kilpailussa sijoittuneille.
32.4. Palkintojenjakoon osallistutaan kilpailuasussa kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti.
TPJ voi perustellusta syystä antaa sijoittuneelle kilpailijalle luvan jäädä pois palkintojenjaosta.
32.5. Kilpailuissa sijoittunut ratsukko/valjakko saa ruusukkeen ja kilpailukutsussa ilmoitetun palkinnon. Palkintojen arvot on määritelty lajisäännöissä. Ensimmäisen palkinnon arvo saa olla korkeintaan 1/3 osa koko
palkintomäärästä. Erikoiskilpailuissa tai -luokissa tästä voidaan poiketa SRL:n päätöksellä.
32.6. Jaettu sija
Jos kaksi tai useampi kilpailija saa saman sijaluvun, lasketaan rahapalkinnot yhteen ja jaetaan saman sijaluvun
saaneiden lukumäärällä. Saman sijaluvun saaneet saavat ruusukkeen ja esinepalkinnot arvotaan.
32.7. Ylimääräinen sija
Jos kilpailijalle tuomariston tai toimihenkilön tekemän tai olosuhteiden aiheuttaman virheen johdosta ei
saada oikeaa tulosta, kilpailijalle voidaan antaa mahdollisuus suorituksen uusimiseen tai tuomaristo voi sijoittaa kilpailijan samalle ylimääräiselle sijalle toisen kilpailijan kanssa.
Molemmat samalle sijalle sijoitetut kilpailijat saavat ruusukkeen ja kutsun mukaisen ko. sijan rahapalkinnon.
Tuomaristo päättää esinepalkintojen jakoperusteista.
32.8. Ruusukkeet
Tason II-V kilpailuissa tulee jakaa sijoittuneille ruusukkeet, joiden värit on määrätty kohdassa 32.8.1.
Tason I kilpailuissa järjestäjä voi jakaa muunlaisia ruusukkeita.
32.8.1 Ruusukkeiden värit
1 palkinto
1 palkinto esteratsastus: arv. A.1 ja A.0 ja
matkaratsastuksen ihanneaikaratsastus
2. palkinto
3. palkinto
4. palkinto
5. palkinto
6. palkinto ja seuraavat

sinivalkoinen
punavalkoinen
sininen
valkoinen
punainen
keltainen
vihreä

33 § Kuulutus
Lähtökuulutuksessa on mainittava kilpailijan nimi, hevonen ja hänen edustamansa seura sekä tason 4-5 kilpailuissa myös hevosen omistajan ja kasvattajan nimi.
34–36 § Varalla
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XII SUOMEN MESTARUUS -KILPAILUJEN SÄÄNNÖT
37 § Suomen mestaruuskilpailut
37.1. Kilpailut ovat avoimet Suomen kansalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville muun maan kansalaisille,
jotka edustavat SRL:n jäsenseuraa hevosilla, joilla on § 15 mukainen hevosen kilpailulupa.
37.2. Suomen mestaruudesta voidaan kilpailla, kun SM-luokkaan tai SM-luokan ensimmäiseen osakokeeseen/osakilpailuun osallistuu vähintään viisi (5) SM-arvosta kilpailevaa.
37.3 Jos kutsussa ilmoitettuun SM-luokkaan tai SM-luokan ensimmäiseen osakokeeseen/osakilpailuun osallistuu vähemmän kuin viisi, mutta vähintään kolme mestaruudesta kilpailevaa, voidaan kilpailla lajimestaruudesta.
37.4. Mitalit annetaan kolmelle parhaalle SM-kilpailussa hyväksytyn tuloksen saaneelle.
38 § Suomen mestaruuslajit ja -ryhmät
38.1. Henkilökohtaisia ja joukkue SM-kilpailuja voidaan järjestää seuraavissa lajeissa edellyttäen, että ko. lajissa järjestetään SM-kilpailun lisäksi saman kalenterivuoden aikana vähintään kolme (3) muuta tason 3-5
kilpailua: Esteratsastus, kenttäratsastus, kouluratsastus, lännenratsastus, matkaratsastus, valjakkoajo, vammaisratsastus, vikellys ja askellajikilpailu.
38.2. Suomen mestaruuskilpailuja voidaan järjestää seuraaville ryhmille: Seniorit, nuoret, juniorit, lapsiratsastajat, poniratsastajat sekä muut lajisäännöissä määritellyt ryhmät.
38.3. SRL:n hallitus päättää vuosittain lajit ja ryhmät, joissa SM-arvosta kilpaillaan.
39 § Suomen mestaruuskilpailuissa noudatettavat erityismääräykset.
39.1. Kilpailija voi osallistua kilpailukutsun mukaisesti vain yhteen henkilökohtaiseen SM-kilpailuun kussakin
lajissa saman kalenterinvuoden aikana. Poniratsastaja voi kuitenkin, samassa lajissa, kilpailla Suomen mestaruudesta ponilla ja juniorien tai lapsiratsastajien mestaruudesta hevosella tai eri ponilla lajisääntöjen mukaan.
39.2. Kilpailija voi kilpailla eri ikäluokissa eri lajien Suomen mestaruuksista.
39.3. Kilpailija voi osallistua henkilökohtaiseen SM-kilpailuun lajisääntöjen mukaan ja aikaisintaan sen kalenterivuoden aikana, jona täyttää 12 vuotta.
40 § Muut mestaruuskilpailut
40.1. Mestaruuskilpailut
SM-kilpailujen lisäksi tai niiden asemesta voidaan järjestää saman kalenterivuoden aikana lajimestaruuskilpailuja ja hallimestaruuskilpailuja eri ikäryhmille ja hevosroduille SRL:n päätöksellä tai lajisäännöissä määrätyllä tavalla.
40.2. Aluemestaruuskilpailut
SRL:n alueet voivat järjestää aluemestaruuskilpailuja eri lajeissa, eri ikäryhmille kunkin aluejaoston vahvistamin säännöin. Aluemestaruuskilpailu voidaan järjestää myös useamman alueen yhteisenä mestaruuskilpailuna.
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XIII KILPAILUN TOIMIHENKILÖT
41§ Toimihenkilöoikeudet
41.1. SRL myöntää/peruuttaa toimihenkilöoikeudet lajisäännöissä tai SRL:n koulutusjärjestelmässä määrätyin perustein. Toimihenkilöoikeuksien voimassaolo määritetään lajisäännöissä.
41.2. SRL päättää osallistumisesta FEI:n toimihenkilökoulutuksiin sekä kansainvälisten toimihenkilöoikeuksien hakemisesta.
42 § Kilpailun johto ja puolueettomuus
42.1. Kilpailunjärjestäjän tulee nimetä kilpailuun kilpailunjohtaja sekä TPJ ja muut lajisääntöjen edellyttämät
tuomarit ja toimihenkilöt.
42.2.1. Puolueettomuus/eturistiriita
Eturistiriita on perhe- tai henkilökohtainen tai taloudellinen suhde, joka voi vaikuttaa toimihenkilön toimintaan ja objektiiviseen päätöksentekoon kilpailussa, luokassa tai muussa SRL:n kilpailutoimintaan liittyvissä
tehtävissä. Lajisäännöissä voidaan tiukentaa toimihenkilöiden jääviyssääntöä.
42.2.2 Sääntöjen sitoma henkilö, jota eturistiriita koskee, ei voi yksin tehdä kilpailuoikeutta tai rangaistuksia
koskevia päätöksiä. Hän ei voi toimia tuomarina yksin eikä ao. luokan tuomariston jäsenenä arvostelulajeissa
eikä ajanottajana kilpailussa, jossa aika ratkaisee.
42.2.3 Kilpailun eläinlääkäri, tuomari, ratamestari tai stewardi ei voi osallistua GP-sarjan-, SM-, mestaruus –
tai aluemestaruusluokkaan kilpailijana.
43 § Kilpailunjohtajan tehtävät
43.1. Kilpailunjohtaja vastaa kilpailukutsun, kilpailujen aikataulun, turvallisuussuunnitelman ja muiden vastaavien asiakirjojen laatimisesta sekä noudattamisesta, hoitaa kilpailujen yleisjärjestelyt ja valvoo toimihenkilöiden toimintaa. Hän vastaa siitä kilpailun läpiviemiseen liittyvästä toiminnasta, joka ei kuulu tuomariston
toimivaltaan.
44 § Tuomariston vastuu ja tehtävät
44.1. Kilpailuun on nimettävä tuomariston puheenjohtaja (TPJ) ja tarpeellinen määrä tuomareita.
44.2. Tuomariston puheenjohtaja (TPJ)
44.2.1. TPJ edustaa kilpailuissa SRL:a ja vastaa sääntöjen noudattamisesta ja tulosten oikeellisuudesta kilpailun aikana (§ 4.3.1.). Hän johtaa tuomariston toimintaa, jakaa tehtävät tuomariston kesken sekä antaa stewardeille toimintaohjeet ja vastaa näiden toiminnasta.
44.2.2. TPJ päättää yhdessä kilpailun johtajan kanssa tarvittavien tuomareiden lukumäärästä ja stewardin
nimeämisestä lajisääntöjen mukaan.
44.2.3. TPJ hyväksyy julkaistuun kilpailukutsuun tehtävät muutokset sekä tarkastaa ja hyväksyy kilpailujärjestelyt ennen kilpailujen alkamista.
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44.2.4. TPJ:n päätöksellä voidaan kilpailukentän, verryttelyalueen tai tallin alueelta poistaa yleisöalueelle kilpailun kulkua häiritsevä henkilö.
44.3. Tuomaristo
Kilpailussa tuomaristoon kuuluu vähintään yksi SRL:n toimihenkilöoikeuden omaava henkilö, joka vastaa
SRL:n sääntöjen noudattamisesta. Tuomaristoon tulee tason 3-4 kilpailussa kuulua vähintään yksi muuhun
kuin järjestävään seuraan tai yhteisöön kuuluva jäsen. FEI:n tai kansallisten ratsastajainliittojen hyväksymät
toimihenkilöt voivat toimia kilpailujen tuomaristossa tai muissa toimihenkilötehtävissä.
44.3.1. Tuomariston tehtäviä ovat mm.:
- vastata talli- ja verryttelyalueen valvonnasta
- osallistua eläinlääkärin tekemiin hevostarkastuksiin
- huolehtia stewardille kuuluvista tehtävistä, kilpailuissa, joihin stewardia ei ole nimetty
- tarkastaa radat, merkinnät, esteet ym. laitteet
- varmistautua siitä, että toimihenkilöt ovat perehtyneet tehtäviinsä
- allekirjoittaa tulospöytäkirja ja merkitä siihen luokan päättymisajankohta
- käsitellä sille kappaleessa XVIII osoitetut kurinpitotehtävät
44.3.2. Osa tuomariston tehtävistä voidaan TPJ:n päätöksellä siirtää tekniselle asiantuntijalle tai stewardille.
44.4. Lajistewardi/ Stewardi
Stewardi on kilpailun toimihenkilö, jonka tehtävänä on yhteistyössä tuomariston kanssa valvoa hevosten hyvinvointia, sääntöjen noudattamista ja varmistaa yleistä turvallisuutta kilpailualueella.
44.4.1. Stewardin tehtävät jaetaan tuomariston jäsenten kesken, jos stewardia ei ole nimetty.
Tason 2 kilpailuihin nimetään stewardi ja tason 3-5 kilpailuihin lajistewardi.
44.4.2. Stewardi toimii TPJ:n alaisuudessa ja/tai tuomariston jäsenenä.
44.5. Päästewardi
Kilpailun järjestäjä voi nimetä kilpailuun päästewardin, joka johtaa muiden stewardien toimintaa ja raportoi
TPJ:lle.
44.5.1. Suomen mestaruuskilpailuihin järjestäjän on nimettävä päästewardi
Päästewardina voi Suomen mestaruuskilpailuissa toimia ko. lajin FEI stewardi tai lajin tuomarioikeuden ja
lajistewardioikeuden omaava henkilö.
45 § Kulukorvaukset ja palkkiot
Henkilölle, joka kilpailun järjestäjän pyynnöstä matkustaa kotipaikkakunnaltaan toimiakseen tuomarina tai
muuna toimihenkilönä, suoritetaan matkakulu- ja päivärahakorvaus SRL:n kulloinkin voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti, jollei toisin ole sovittu. Mahdollisista palkkioista tulee sopia etukäteen.
46 § Joukkueenjohtaja
Joukkuekilpailussa on jokaisen joukkueen nimettävä joukkueenjohtaja, jonka tehtävänä on huolehtia lähtöilmoituksista, joukkueen kokoonpanosta ja joukkueen jäsenten lähtöjärjestyksestä. Kilpailija voi toimia joukkueenjohtajana.
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XIV TURVALLISUUS
47 § Lääkintä- ja eläinlääkintähuolto
47.1. Lääkintä- ja eläinlääkintähuolto on järjestettävä niin, että vahingoittunut kilpailija, hevonen, toimihenkilö tai katsoja saa mahdollisimman pikaisen ja asiantuntevan avun. Tarkempi vaatimustaso on määritelty
lajisäännöissä.
47.2 Kilpailuista tulee ilmoittaa etukäteen alueen valvontaeläinlääkärille, jotta hän on tietoinen alueellaan
järjestettävistä eläintapahtumista ja voi varautua eläinlääkärin tarpeeseen. Kilpailunjärjestäjän on huolehdittava myös muista mahdollisista ilmoituksista.
47.3 SM, laji- ja sarjakilpailusääntöjen edellyttämät hevostarkastukset tekee eläinlääkäri.
§ 48 Pelastussuunnitelma
48.1. Kilpailunjärjestäjän tulee laatia kirjallinen turvallisuussuunnitelma tai turvallisuusasiakirja Kuluttajaviraston antamien ohjeiden mukaisesti, noudattaa niitä sekä nimetä turvallisuudesta vastaava toimihenkilö.

XV HEVOSEN SUOJELU
49 § Hevosen sopimaton kohtelu
49.1 Suomessa järjestettävissä ratsastuskilpailuissa noudatetaan Suomen eläinsuojelulakia ja -asetusta sekä
muita viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä, jotka koskevat hevosen hyvinvointia ja hoitoa.
49.2 Hevosen sopimatonta kohtelua on hevosen liiallinen rasittaminen, kohtuuttoman ankara kurissa pitäminen ja kouluttaminen, liian kovakourainen käsittely sekä hoidon tarkoituksellinen tai välinpitämättömyydestä johtuva laiminlyönti.
49.3 Hevosen sopimaton kohtelu on kielletty kaikessa SRL:n alaisessa toiminnassa, esim. kilpailussa, valmennuksessa ja ratsastukseen liittyvässä harrastustoiminnassa.
49.4 Hevosta ei saa kouluttaa, käsitellä tai pitää siten, että sen terveyttä tai hyvinvointia vahingoitetaan.
49.5 FEI Code of Conduct
FEI:n vahvistamia ohjeita ja määräyksiä hevosen kohtelusta (FEI Code of Conduct) on noudatettava kaikessa
Suomen Ratsastajainliiton alaisessa toiminnassa.
50 § Lähtöoikeuden epääminen
50.1. TPJ/tai eläinlääkäri voi evätä hevosen lähtöoikeuden tai hylätä sen suorituksen, ontumisen, suorituskyvyn puutteen tai huonon yleiskunnon perusteella.
TPJ:n tai eläinlääkärin tekemästä päätöksestä evätä hevosen lähtöoikeus tai suorituksen hylkäämisestä ei voi
valittaa.
50.2. Kantavalla (5.-11 kk) tai imettävällä tammalla (alle 4 kk:n ikäinen varsa) ei saa osallistua kilpailuun.

SRL KS I 2017

22

50.3. Kilpailujen tuomaristolla on, kilpailijaa kuultuaan, oikeus evätä osallistuminen kilpailuun tai luokkaan,
jos se katsoo, että kilpailun jatkamiseen liittyy hevosen tai kilpailijan ilmeinen loukkaantumisvaara tai vaara
yleisön tai toimihenkilöiden turvallisuudelle.
50.4. Kilpailujen tuomaristolla on oikeus evätä kilpailijan oikeus osallistua kilpailuun, jos kilpailijan koko tai
paino on liian suuri verrattuna hevosen kokoon ja suorituskykyyn.

XVI LÄÄKINTÄSÄÄNNÖT
51 § Hevosen lääkitys
51.1 SRL:n alaisissa kilpailuissa noudatetaan SRL:n voimassa olevia lääkeaineiden käyttöä ja antidopingvalvontaa koskevia sääntöjä ja lääkintäohjeita. SRL:n lääkintäsäännöt ja ohjeet noudattavat voimassa olevaa
Eläinsuojelulakia ja FEI:n sääntöjä ja määräyksiä.
Hevosen suorituskykyyn ei saa vaikuttaa tai pyrkiä vaikuttamaan SRL:n alaisissa kilpailuissa tai kilpailuun verrattavan suorituksen aikana minkään virkistävän, kiihdyttävän, rauhoittavan, voimistavan, herkistävän, heikentävän, puuduttavan tai tulehdusoireita poistavan kemiallisen aineen, lääkkeen tai hoitotoimenpiteen
avulla.
51 1.2 Suomen eläinkilpailuiden antidopingtoimikunta antaa ohjeita näytteidenotosta sekä lausuntoja epäillyistä lääkintäsääntöjen rikkomuksista.
51.2. Lääkintä
51.2.1. Eläinsuojelulain mukaan eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä tai muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty.
51.2.3. Hevosen sairauden hoitoon ja ennalta ehkäisyyn saa käyttää vain sellaisia lääkeaineita, jotka Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaan ovat hyväksyttyjä käytettäviksi hevosilla. Hevosen hoitoon
käytettävien reseptilääkkeiden tulee olla eläinlääkärin määräämiä tai luovuttamia. Hevosen hoitoon käytettyjä lääkeaineita ei saa kilpailuhetkellä olla hevosessa. Kaikista lääkityksistä ja hoidoista on pidettävä kirjaa ja
kirjanpito tulee voida tarkastaa. Tarkempia ohjeita lääkityskirjanpidosta annetaan Lääkintäohjeessa.
51.2.4. Hevosesta otetuista veri-, virtsa- tai muista näytteistä ei saa kilpailuhetkellä tai siihen verrattavan
suorituksen aikana löytyä elimistöön kuulumattomia lääkeainejäämiä.
51.2.5. Lääkeainejäämiä ei saa esiintyä riippumatta siitä, onko näillä mahdollisesti ollut vaikutusta hevosen
suorituskykyyn.
51.3. Lääkkeet ja hoitotoimenpiteet
51.3.1. Kokonaan kiellettyjä lääkeaineita ja toimenpiteitä ovat mm.:
- kasvuhormonit
- anaboliset steroidit
- muut lääkkeet, joiden käyttö hevoselle lainsäädännön mukaan on kielletty
- verensiirto tai muunlainen keinotekoinen pyrkimys vaikuttaa terveen hevosen suorituskykyyn punasoluja
lisäävästi, esimerkiksi erytropoietiini-hormonin käyttö
- radioaktiiviset implantit; ulkomaalainen tai maahan tuotu hevonen saa kilpailla, jos siihen asetettujen
implanttien säteily ei ylitä taustasäteilyn tasoa
- raajan hermokatkaisu tai muu vastaava pysyvästi tuntoa poistava kemiallinen tai kirurginen toimenpide.
Kiellettyjä lääkeaineita ja menetelmiä ovat myös FEI:n säännöissä kulloinkin kielletyt muut aineet ja menetelmät.
SRL KS I 2017

23

FEI Vet. Reg. Prohibited Metods art. 1054, FEI Equine Prohibited Substances List 1055)
51.4. Dopingvalvonta
51.4.1 Ohjeet dopingnäytteiden ottamisesta ja tutkimisesta on julkaistu SRL:n Antidopingohjelmassa ja Lääkintäohjeessa.
51.4.2 Näytteenotosta kieltäytyminen katsotaan lääkintäsääntörikkomuksen myöntämiseksi. Kilpailija on velvollinen toimittamaan hevosen uusintatutkimuksiin niin vaadittaessa.
51.5. Lääkintäsääntörikkomukset
51.5.1. Jos hevosesta otettu virtsa-, veri- tai muu näyte sisältää kiellettyjä aineita, on kyseessä rikkomus lääkintäsääntöjä vastaan.
51.5.2. Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta käsittelee epäillyn sääntöjen rikkomusasian ja antaa
siitä lausunnon SRL:lle. Kilpailijaa on kuultava ennen asian käsittelyä.
51.5.3 Väitetyn lääkintäsääntörikkomuksen tosiseikat voidaan näyttää toteen millä tahansa luotettavalla tavalla, myös tunnustamalla.
51.6. Lääkintäsääntöjen rikkomuksia ovat mm.:
FEI:n luetteloimien ja päättämien valvottavien aineiden (Controlled Medication Substances) ja FEI Vet Reg.
art. 1046 ja FEI:n luetteloimien ja päättämien kiellettyjen aineiden ja menetelmien käyttö.
SRL hallitus tai Kurinpitolautakunta voi määrätä kiellettyä ainetta sisältävän näytteen antaneen hevosen ja
kilpailijan kilpailukieltoon ainakin siihen saakka kunnes asia on käsitelty.
51.6.2. Dopingrikkomus
Dopingrikkomus on kyseessä, jos hevosen näytteestä löytyy ainetta, joka on FEI:n luettelossa mainittu kielletty aine, muu kielletty aine tai on käytetty kiellettyä menetelmää. Kohdassa 51.3.1. mainittujen lääkeaineiden käyttö ja toimenpiteet ovat dopingrikkomuksia.
SRL määrää hevosen ja kilpailijan kilpailukieltoon ainakin siihen saakka, kunnes asia on käsitelty.
51.7. Rangaistuksen lääkintäsääntörikkomuksesta määrää SRL hallitus tai Kurinpitolautakunta Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunnan asiantuntijalausunnon perusteella.
51.8. Kilpailijan enimmäisrangaistus toistuvasta tai jatketusta lääkintäsääntörikkomuksesta on elinikäinen kilpailukielto.

§ 52, 53 varalla

XVII KILPAILIJAN LÄÄKITYS, KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT
54 § Antidopingsäännöstö
54.1. SRL noudattaa Suomen antidopingsäännöstöä sekä Suomen Antidopingtoimikunta ADT:n asettaman
valvontalautakunnan toimivaltansa mukaisesti antamia päätöksiä.
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54.2. SRL noudattaa Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT) testaussääntöjä ja sen vuosittain julkaisemaa luetteloa ”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa” ja siihen mahdollisesti tehtyjä tarkennuksia. Ks. tarkemmin: www.antidoping.fi
54.3. Kilpailijat, valmentajat ja toimitsijat ovat velvollisia perehtymään heitä koskeviin antidopingsäännöstöihin ja noudattamaan niitä.
54.4. Suomessa dopingtestejä voidaan tehdä ADT:n, KOK:n, WADA:n, SRL:n ja FEI:n aloitteesta. Kilpailija voidaan määrätä dopingtestiin milloin tahansa kilpailujen aikana tai niiden ulkopuolella.
54.5 Väitetyn dopingrikkomuksen tosiseikat voidaan näyttää toteen millä tahansa luotettavalla tavalla, myös
tunnustamalla.
55 § Alkoholi, päihteet ja tupakointi
55.1.1 Sääntöjen sitoma henkilö ei saa päihtyneenä olla toimihenkilötehtävässä, toimia valmentajana eikä
käsitellä hevosta kilpailualueella kilpailujen aikana. Kilpailija ei saa kilpailla eikä verrytellä päihtyneenä. (Alkoholin määrä veressä 0.5 promillea tai enemmän
55.1.2. Alkoholin määrä tutkitaan hengitysilmasta ja/tai verestä. Mittausta valvoo tuomariston puheenjohtaja, turvallisuuspäällikkö ja/tai kilpailujen lääkäri. Jos alkoholin määrä veressä on 1.0 promillea tai enemmän,
tapaus on raportoitava SRL:n kurinpitolautakunnalle, joka päättää rangaistuksesta.
55.1.3. Mikäli sääntöjen sitoma henkilö kieltäytyy alkoholin mittauksesta, hän ei saa kilpailla, käsitellä hevosta kilpailualueella tai hoitaa toimihenkilötehtävää ja hänet voidaan poistaa välittömästi kilpailualueelta
kilpailun tuomariston päätöksellä.
55.1.4. Jos tuomaristolla on perusteltu epäilys siitä, että sääntöjen sitoma henkilö on muiden päihteiden kuin
alkoholin vaikutuksen alainen, hän ei saa kilpailla, käsitellä hevosta kilpailualueella tai hoitaa toimihenkilötehtävää.
55.2.
Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö on kielletty urheilusuorituspaikoilla ja katsomoissa. Kiellon rikkomisesta voidaan sääntöjen sitomaa henkilöä rangaista (KS I § 59). Kiellon valvonta on kilpailun järjestäjän vastuulla.
55.2.1.
Kilpailujen järjestäjä voi osoittaa erillisen tupakointipaikan.
§ 56 ja 57 varalla

XVIII KURINPITO JA OIKEUSTURVA
58 § Toimielimet
.
58.1. Hallituksella on toimivalta käsitellä ja tehdä päätös liiton kurinpidollisissa asioissa tai delegoida sen
muulle toimielimelle.
58.1.2 SRL:n hallitus asettaa kurinpitolautakunnan käsittelemään liiton kurinpito tehtäviä ja vahvistaa sille
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toimintaohjeen. Kurinpitolautakunnan päätöksistä voi valittaa valituslautakunnalle, jonka nimeää SRL:n liittokokous.
58.1.3 Valituslautakunnan päätöksestä voi valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan.
58.2. Hallitus käsittelee muut näissä säännöissä sen tehtäväksi määrätyt kurinpitoasiat.
Hallituksen kurinpitoon liittyvistä päätöksestä voi valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan.
58.2.1. Käsiteltäessä kurinpitoasiaa, on asianosaisille, aina annettava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi hallitus
voidaan kuulla asiassa todistajia ja asiantuntijoita. Kuuleminen tapahtuu suullisesti tai kirjallisesti. Suullisesta kuulemisesta on pidettävä pöytäkirjaa. Myös muu asiaan liittyvä aineisto voidaan tarvittaessa ottaa
huomioon.
Päätös käsitellystä asiasta annetaan perusteltuna ja kirjallisena.
58.3. Kurinpitolautakunnalla on toimivalta käsitellä, tehdä päätös ja määrätä rangaistus seuraavissa asioissa:
- kilpailusääntöjen rikkomista koskevat asiat sekä tuomariston rankaisupäätöksiä koskevat valitukset;
- oheisseuraamuksen määräämistä koskeva asia silloin, kun rangaistuksen määrännyt tuomari tai stewardi esittää sitä keltaisen tai punaisen kortin määräämisen yhteydessä;
- sellaiset kilpailusääntöjen vastaista toimintaa koskevat asiat, joita ei ole käsitelty kilpailuissa.
- muut hallituksen sen käsiteltäviksi määräämät asiat
58.4. Valituslautakunnalla on toimivalta käsitellä kurinpitolautakunnan tekemiä päätöksiä koskevat valitukset ja tehdä niissä päätös. Valituslautakunnassa on viisi jäsentä, joilla on laaja kokemus hevosurheiluista.
Valituslautakunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oltava ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Valituslautakunta on toimivaltainen kolmen esteettömän jäsenen käsitellessä asiaa. Yhden
jäsenistä on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valituslautakunnan nimittää SRL:n syyskokous kalenterivuodeksi kerrallaan. Kurinpitolautakunnan jäsen tai varajäsen ei voi samanaikaisesti olla valituslautakunnan jäsen. Valituslautakunnan tai hallituksen päätöksestä voi valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan.
59 § Sääntörikkomukset
59.1. Kilpailusääntöjen vastaiseen toimintaan voi syyllistyä kilpailusääntöjen sitoma henkilö kilpailuissa tai
kilpailun ulkopuolella urheiluun liittyvissä tapahtumissa. Kilpailusääntöjen vastaista rangaistavaa toimintaa
ovat:
- kiellettyjen aineiden käyttö,
- hevosen sopimaton kohtelu,
- epäurheilijamainen käytös,
- muut sääntörikkeet.
59.1.1. Kiellettyjen aineiden käyttö sen kohdistuessa joko kilpailijaan tai hevoseen on kiellettyä siten kuin
pykälissä 51, 54 ja 55 määrätään.
59.1.2. Hevosen sopimaton kohtelu on aina kiellettyä kilpailussa tai kilpailun ulkopuolella. Hevosen sopimatonta kohtelua on etenkin:
- tahallinen kivun aiheuttaminen,
- epäasiallinen väkivallan käyttö ja/tai liiallinen kuritus,
- hoidon tarkoituksellinen tai välinpitämättömyydestä johtuva laiminlyönti,
- barraaminen,
- kiellettyjen tai hevoselle kipua aiheuttavien varusteiden käyttö.
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59.1.3. Epäurheilijamainen käytös on aina kiellettyä kilpailussa ja soveltuvin osin kilpailun ulkopuolella.
Epäurheilijamaista käytöstä ovat:
- urheilulle vieraiden aineiden käyttö, mikä käsittää huumeiden käytön tai käytön edistämisen, julkisen
häiritsevän esiintymisen alkoholin vaikutuksen alaisena ja tupakan ja tupakkatuotteiden yhdistämisen
urheilutilanteisiin,
- hallituksen tai sen asettamien elimien etua vahingoittava toiminta
- hallituksen tai sen asettamien elimien harhaanjohtaminen tai sen yrittäminen
- epäasiallinen tai lainvastainen käyttäytyminen kilpailuissa sekä harjoitustilanteessa, mikä käsittää väkivallan käytön, törkeän kielenkäytön, epäasiallisen toisen kilpailijan, tuomarin, toimihenkilön tai organisaation arvostelun, tuomarin tai toimihenkilön harhautuksen ja/tai sääntöjen tahallisen väärinymmärtämisen tai muun sääntöjen tahallisen soveltamisen vastoin niiden tarkoitusta,
- luvaton meno kilpailualueelle, kilpailutilan tai -välineiden manipulointi ja tuloksista etukäteen sopiminen,
- vedonlyönti omasta kilpailusta,
- tuomareiden, kilpailijoiden, valmentajien tai toimihenkilöiden lahjonta tai lahjonnan yritys tuloksen manipuloimiseksi,
- seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä, joka rikkoo urheilujärjestöjen vahvistamia pelisääntöjä
- rasistinen käyttäytyminen kilpailu- tai harjoitustilanteessa tai siihen puuttumisen laiminlyöminen.
- epäasiallinen kohtelu, kun se liittyy sukupuoleen, etniseen alkuperään, uskontoon, ikään tai vakaumukseen, vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen
59.1.4. Muita rikkeitä ovat:
- lajisääntöjen vastainen toiminta,
- kilpailumaksujen laiminlyönti,
- palkintojen tai palautusten laiminlyönti,
- osallistuminen muuhun kuin SRL:n kilpailujärjestelmän mukaiseen kilpailutoimintaan (kilpailija, toimihenkilö, seura).
60 § Rangaistuksen määrääminen
60.1. Rangaistusta määrättäessä voidaan ottaa huomioon lieventäviä tai koventavia seikkoja. Lieventävinä
seikkoina voidaan huomioida muun muassa teon tahattomuus, tekijän kokemattomuus tai nuori ikä. Koventavina seikkoina voidaan huomioida muun muassa teon tahallisuus, toistuvuus, tekijän asiantuntemus, teosta toiselle osapuolelle, organisaatiolle tai ratsastusurheilulle koituva haitta, teosta koituva hyöty tekijälle
sekä teon yleinen moitittavuus. Kun rangaistus määrätään alle 15 vuotiaalle kilpailijalle, tulee kilpailijan
huoltajan olla läsnä rangaistuksesta ilmoitettaessa.

60.1.1 Lääkintäsääntörikkomuksissa rangaistuksen määrääminen perustuu asiantuntijalausuntoihin (ADT,
EKADT, WADA, FEI)
60.2. Rangaistuksia ovat:
– suullinen tai kirjallinen huomautus,
– keltainen kortti (kirjallinen varoitus),
– punainen kortti (kilpailusta/luokasta sulkeminen),
– rikesakko,
– sakko,
– kilpailu- tai toimitsijakielto.
60.2.1. Suullinen huomautus voidaan antaa vain silloin kun sääntöjen vastaisen toiminnan katsotaan olevan
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lievää. Kilpailuissa huomautuksen antaa tuomariston jäsen tai stewardi. Kurinpitolautakunta voi antaa
myös kirjallisen huomautuksen. Kirjallista tai suullista huomatusta ei kirjata Kipaan .
60.2.2. Keltainen kortti eli kirjallinen varoitus voidaan antaa tahallisesta sääntöjen vastaisesta toiminnasta
tai toistuvasta kilpailusääntöjen rikkomisesta, lievästä hevosen sopimattomasta kohtelusta tai lievästä epäurheilijamaisesta käytöksestä. Kilpailuissa keltaisen kortin antaa TPJ tai stewardi yhdessä tuomariston puheenjohtajan kanssa.
Keltainen kortti kirjataan tulostietoihin ja kilpailijan tietoihin KIPAan 12 kuukauden ajaksi. Mikäli keltaisen
kortin saanut rikkoo kyseisenä aikana sääntöjä uudestaan, voidaan keltainen kortti ottaa huomioon uutta
rangaistusta koventavana seikkana.
60.2.3. Punainen kortti voidaan antaa sääntöjen vastaisen toiminnan ollessa törkeä lajisääntöjen rikkominen, hevosen sopimaton kohtelu tai epäurheilijamainen käytös. Punainen kortti voi johtaa kilpailusta/luokasta sulkemiseen. Kilpailuissa punaisen kortin antaa TPJ.
Punainen kortti kirjataan tulostietoihin ja kilpailijan tietoihin KIPAan siten, että 12 kuukauden aikana uutta
rangaistusta määrättäessä aiempi punainen kortti, voi johtaa määräaikaiseen kilpailu- ja/tai toimitsijakieltoon.
60.2.4. Rikesakko on SRL:n hallituksen kalenterivuodeksi kerrallaan vahvistama tasamääräinen sakko. Rikesakko voidaan määrätä lievästä sääntöjen vastaisesta toiminnasta. Kilpailuissa rikesakon määrää tuomariston puheenjohtaja yhdessä toisen tuomariston jäsenen kanssa.
60.2.5. Sakko voidaan määrätä minkä tahansa sääntöjen vastaisen toiminnan seuraamuksena, mutta ei kuitenkaan silloin, jos sääntörikkomuksesta on määrätty rikesakko tai vain huomautus. Sakko tulee kyseeseen
itsenäisenä rangaistuksena tai keltaisen tai punaisen kortin oheisrangaistuksena.
Kilpailun tuomaristo voi esittää sakon määräämistä.
60.2.6 Rikesakko tai sakko tulee maksaa 7 vrk:n kuluessa sen määräämisestä. Maksun laiminlyömisestä tai
myöhästymisestä voi seurata kilpailu- tai toimihenkilökielto määräajaksi.
60.2.6 SRL:n hallitus vahvistaa yli kuusi kuukautta kestävän kiellon.
60.2.7 SRL:n hallituksella on lisäksi toimivalta peruuttaa määräajaksi henkilön kilpailulupa ja/tai toimihenkilöoikeus toimintasäännöissä mainituin kurinpidollisin perustein.
60.2.8 Lainvoimaiseen vankeusrangaistukseen tuomitun henkilön kilpailu ja/tai toimihenkilöoikeus voidaan
peruuttaa määräajaksi.
60.2.9 Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä erikseen tai samanaikaisesti
61 § Muutoksen hakeminen
61.1. Oikaisupyyntö
SRL:n jäsenseuran nimeämä joukkueenjohtaja, kilpailun toimihenkilö, hevosen omistaja tai luokkaan osallistuva kilpailija voi esittää tuomarille oikaisupyynnön. Alaikäisen kilpailijan ja/tai hevosen omistajan puolesta
oikaisupyynnön voi esittää hänen huoltajansa tai nimetty joukkueenjohtaja. Oikaisupyyntö on esitettävä
kilpailuissa tuomarille tai tuomaristolle ja se voi koskea asiallista tai muodollista virhettä, joka on vaikuttanut suoritukseen. Oikaisupyyntö ei voi koskea arvostelua (ks. 61.1.3). Tuomari tai tuomaristo voi muuttaa
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virheellisen päätöksen itsenäisesti.
61.1.1. Oikaisupyyntö esitetään kirjallisesti kilpailujen tuomaristolle. Tuomariston on annettava oikaisupyyntöä koskevasta asiasta päätös heti asian tutkimisen jälkeen. Tuomariston päätös annetaan oikaisupyynnön esittäjälle kirjallisena. Kilpailijaa, jonka suoritusta oikaisupyyntö koskee, tulee kuulla ennen päätöksen tekemistä. Oikaisupyynnön esittäjän on näytettävä toteen virheen syntyminen.

61.1.2 Oikaisupyyntö tehdään TPJ:lle seuraavissa aikarajoissa:
- kilpailijan tai hevosen kilpailukelpoisuudesta välittömästi lähtöjärjestyksen ilmoittamisen jälkeen ennen
luokan alkua,
- kilpailujärjestelyistä ennen kilpailun tai luokan alkua,
- tuomareiden päätöksistä puolen tunnin kuluessa tuloksen kuuluttamisesta / julkistamisesta kilpailualueella,
- tuloksista puolen tunnin kuluessa tulosten julkistamisesta kilpailualueella.
61.1.3. Kilpailijan esitykseen arvostelulajeissa kohdistuvasta, koulutuomarin tai estetyylituomarin tai muun
vastaavan tuomarin antamasta arvostelusta ei voi esittää oikaisupyyntöä.
61.1.4. Tuomariston oikaisupyyntöä koskevasta päätöksestä voi valittaa kurinpitolautakunnalle.
61.1.5. Mikäli oikaisupyyntöä ei ole erityisestä syystä esitetty tuomaristolle, voidaan asiasta tehdä kirjallinen valitus kurinpitolautakunnalle 30 päivän kuluessa kilpailujen päättymisestä.
61.2. Rangaistuspäätöksestä valittaminen
Tuomariston tai stewardin kilpailuissa määräämä rangaistus jää sellaisenaan voimaan, mikäli asianosainen
ei tee siitä valitusta kurinpitolautakunnalle kirjallisesti viikon kuluessa rangaistuksesta tiedon saatuaan.
Rangaistuksesta tiedotetaan asianosaiselle SRL:n rekisteritietoihin merkittyyn osoitteeseen. Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on postitettu.
61.3. Valitus kurinpitolautakunnalle
61.3.1 Valituksen kurinpitolautakunnalle voi tehdä SRL:n jäsenseuran nimeämä joukkueenjohtaja, kilpailun
tuomariston jäsen tai toimihenkilö, hevosen omistaja tai luokkaan osallistuva kilpailija. Alaikäisen kilpailijan
ja/tai hevosen omistajan puolesta valituksen voi tehdä hänen huoltajansa tai nimetty joukkueenjohtaja.
61.3.2 Kurinpitolautakunnalle voi rikkomuksesta tehdä, tarkoin yksilöidyn kirjallisen valituksen, myös muu
henkilö viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi. Valituksen voi tehdä kirjeitse tai sähköpostilla. Kurinpitolautakunta käsittelee tällaisen valituksen ainoastaan painavista syistä.
61.3.3 Kurinpitolautakunta voi painavista syistä käsitellä sen tietoon tulleen rikkomuksen, vaikka siitä ei ole
tehty valitusta.
61.3.4. Kurinpitolautakunnalla on toimivalta käsitellä oikaisupyynnön käsittelyä ja tuomariston asiassa tekemää päätöstä koskevat valitukset.
61.3.5. Kurinpitolautakunta käsittelee valituksen viivytyksettä. Käsittelystä peritään hallituksen kalenterivuodeksi kerrallaan vahvistama käsittelymaksu, jota ei palauteta valittajalle, mikäli valitus ei muuta tai kumoa aiemmin tehtyä päätöstä. Valituksen johdosta kurinpitolautakunta voi muuttaa, kumota ja pitää ennallaan valituksen kohteena olevan päätöksen sekä määrätä oheisseuraamuksen sääntöjen puitteissa.
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61.3.6. Asianosaisille on aina annettava tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Lisäksi kurinpitolautakunta voi kuulla todistajia ja asiantuntijoita sekä hankkia muuta lisäselvitystä. Kuuleminen voi olla
suullista tai kirjallista. Suullisesta kuulemisesta on pidettävä pöytäkirjaa.

61.3.7. Kurinpitolautakunta antaa kirjallisen ja perustellun päätöksen asiassa. Päätös annetaan asianosaisille tiedoksi postitse. Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon viimeistään seitsemän (7) päivän
kuluessa siitä, kun päätös on postitettu. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus. Päätös voidaan lisäksi ilmoittaa suullisesti asianosaiselle. Päätös tai sen tiivistelmä on julkaistava, ellei erityisen painavista syistä
muuta johdu.
61.3.8 Valituksen käsittelyä koskevia määräyksiä (KS I 61.3.2 – 61.3.4) on noudatettava kurinpitolautakunnassa käsiteltäessä myös muita sen toimivaltaan kuuluvia asioita (KS I 58.3).
61.4. Valitus valituslautakunnalle
61.4.1. Asianosaisen ollessa tyytymätön kurinpitolautakunnan päätökseen voi hän valittaa siitä valituslautakunnalle 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.
Valitus voi koskea mitä tahansa kurinpitolautakunnan tekemää päätöstä.
61.4.2 Valituksen tekijä maksaa SRL:lle hallituksen kalenterivuodeksi kerrallaan vahvistaman käsittelymaksun, jota ei palauteta valittajalle, mikäli kurinpitolautakunnan päätöstä ei muuteta
61.4.3. Asianosaisille on aina annettava tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Lisäksi valituslautakunta voi kuulla todistajia ja asiantuntijoita sekä hankkia muuta lisäselvitystä. Kuuleminen voi olla
suullista tai kirjallista. Suullisesta kuulemisesta on pidettävä pöytäkirjaa.
61.4.4. Valituslautakunta antaa kirjallisen ja perustellun päätöksen asiassa. Päätös annetaan asianosaisille
tiedoksi postitse. Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on postitettu.
61.5. Valitus Urheilun oikeusturvalautakunnalle
Valituslautakunnan tai hallituksen päätöksestä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen säännöissään määräämällä tavalla.

LIITE 1
FEI:N EETTINEN OHJEISTO HEVOSEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI
FEI edellyttää, että kaikki kansainvälisen ratsastusurheilun osapuolet noudattavat FEI:n eettistä ohjeistoa ja
tunnustavat ja hyväksyvät sen, että hevosen hyvinvointi on aina ensiarvoisen tärkeä. Kilpailulliset tai kaupalliset syyt eivät koskaan saa mennä hevosen hyvinvoinnin edelle.
Seuraavat seikat ovat erityisen tärkeitä:
1. Yleinen hyvinvointi:
a) Hyvä hevosen hoito ja käsittely
Tallitilojen ja ruokinnan tulee vastata parhaita hevosen hoito- ja käsittelykäytäntöjä. Puhdasta ja hyvälaatuista heinää, rehua ja ruokaa tulee aina olla saatavilla.
b) Valmennus- ja koulutusmenetelmät
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Hevosia saa valmentaa/kouluttaa ainoastaan tavalla, joka vastaa niiden fyysisiä kykyjä ja kehitystasoa eri
lajeissa. Niihin ei saa käyttää menetelmiä, jotka aiheuttavat huonoa kohtelua tai pelkoa.
c) Kengitys ja varusteet
Kavioiden hoidon ja kengityksen tulee olla hyvälaatuista. Varusteiden tulee olla muotoiltu ja sovitettu siten,
että ne eivät aiheuta kipua tai vammoja.
d) Kuljetusvälineet
Kuljetuksen aikana hevoset on suojattava vammoilta ja muilta terveyshaitoilta.
Ajoneuvojen tulee olla turvallisia, hyvin ilmastoituja, hyvin huollettuja, säännöllisesti desinfioituja ja kuljettajien tulee olla päteviä. Hevosia hoitavat ja käsittelevät aina olla pätevät käsittelijät.
e) Kuljetukset
Kaikki matkat on suunniteltava huolellisesti ja hevosille on annettava säännölliset lepotauot, jolloin niille
tarjotaan ruokaa ja vettä voimassaolevien FEI-ohjesääntöjen mukaisesti.
2. Kilpailukunto:
a) Terveys ja kykenevyys
Kilpailuihin saavat osallistua ainoastaan hyväkuntoiset hevoset ja riittävän osaavat ratsastajat. Hevosille on
annettava riittävä lepotauot harjoittelun ja kilpailujen välillä, kuljetusmatkojen jälkeen tulisi myös olla lepoa.
b) Terveydentila
Hevonen, jonka ei katsota olevan kilpailukunnossa, ei saa kilpailla tai jatkaa kilpailemista. Jos asia on epäselvä, tulee konsultoida eläinlääkäriä.
c) Doping ja lääkitys
Dopingrikkomus tai dopingaikomus sekä lääkkeiden laiton käyttö muodostavat vakavan hyvinvointirikkomuksen, eikä niitä hyväksytä.
Eläinlääkärin käsittelyn jälkeen on hevoselle annettava riittävän pitkä toipumisaika ennen kilpailuttamista.
d) Kirurgiset toimenpiteet
Kaikki kirurgiset toimenpiteet, jotka muodostavat uhan kilpailevan hevosen hyvinvoinnille tai muiden hevosten ja/tai urheilijoiden turvallisuudelle, on kielletty.
e) Tiineet/hiljattain varsoneet tammat
Tamma ei saa kilpailla neljännen tiineyskuukauden jälkeen tai kun sillä on vieroittamaton varsa.
f) Apujen väärä käyttö
Hevosen pahoinpitely luonnollisia ratsastusapuja tai keinotekoisia apuvälineitä (esim. raippa, kannukset
jne.) käyttämällä, ei ole sallittua.
3. Kilpailuissa ei saa vaarantaa hevosten hyvinvointia.
a) Kilpailualueet
Hevosia on valmennettava ja kilpailutettava tähän sopivilla ja turvallisilla pohjilla.
Kaikki esteet ja kilpailuolosuhteet tulee suunnitella hevosen turvallisuus huomioon ottaen.
b) Ratsastuspohjat
Kaikkien pohjien, joilla hevosia kävelytetään, niitä ratsastetaan tai joilla ne kilpailevat, tulee olla suunniteltu
ja huollettu siten, että mahdolliset loukkaantumisia aiheuttavat tekijät on minimoitu.
c) Äärimmäiset sääolosuhteet
Kilpailuja ei saa pitää äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka saattavat vaarantaa hevosen hyvinvoinnin tai
turvallisuuden. Järjestäjän on varattava tilat ja varusteet hevosten viilentämiseksi kilpailusuorituksen jälkeen.
d) Karsinat ja tallit kilpailupaikalla
Tallien tulee olla turvalliset, hygieeniset, mukavat, hyvin ilmastoidut ja karsinoiden riittävän isot erityyppisille hevosille.
Pesukarsina ja vettä tulee aina olla saatavilla.
4. Hevosten inhimillinen kohtelu:
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a) Eläinlääkintä
Kilpailuissa tulee aina olla eläinlääkäri saatavilla. Jos hevonen loukkaantuu tai uupuu kilpailun aikana, tulee
urheilijan keskeyttää kilpailu ja hevoselle tulee tehdä eläinlääkärin tarkastus.
b) Hoitokeskukset
Mikäli se on tarpeellista, tulee hevonen kuljettaa hevosambulanssilla lähimmälle hevosklinikalle, jossa sen
terveydentilaa arvioidaan uudelleen ja sille annetaan hoitoa.
Loukkaantuneille hevosille annetaan ensihoitoa ennen kuljetusta.
c) Kilpailuissa syntyneet vammat
Kilpailuissa tapahtuvia loukkaantumisia tulee seurata. Ratsastuspohjan kuntoa, kilpailuaikatauluja ja muita
riskitekijöitä tulee arvioida huolellisesti loukkaantumisten minimoimiseksi.
d) Eutanasia
Jos vammat ovat hyvin vakavat, voi olla välttämätöntä, että eläinlääkäri lopettaa hevosen kilpailupaikalla
mahdollisimman nopeasti, jotta sen ei tarvitse kärsiä.
e) Kilpailu-uran päättyminen
Hevosia on kohdeltava ystävällisesti ja inhimillisesti, kun niiden kilpailu-ura päättyy.
5. Koulutus:
FEI kehottaa kaikkia ratsastusurheilun osapuolia hankkimaan itselleen mahdollisimman hyvän asiantuntemuksen kilpahevosen hoitoa ja huolenpitoa koskevissa kysymyksissä.
Tätä eettistä ohjeistoa hevosen hyvinvoinnin edistämiseksi voidaan muokata ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Erityistä huomiota kiinnitetään uusiin tutkimustuloksiin, ja FEI kannustaa rahoittamaan ja
tukemaan hevosten hyvinvointia koskevia tutkimuksia.
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Liite 2
Yhteistyösopimukset ja mainonta
Käännös soveltaen FEI:n yleisistä säännöistä 2016.
Mainonta kilpailijoiden asuissa, hevosissa ja esteissä

FEI Gen. Reg. Article 135

A. Kilpailuihin osallistuvat kilpailijat sallivat että, heidän suoritustaan filmataan, kuvataan, te-levisioidaan ja
valokuvataan. Kilpailijoita voidaan haastatella kilpailun aikana ja haastattelut voidaan nauhoittaa ja niitä
voidaan käyttää maailmanlaajuisesti kaikissa medioissa kilpailun aikana ja sen jälkeen kilpailun sekä ratsastusurheilun markkinointiin. Kilpailija luopuu kai-kista oikeuksistaan näihin nauhoituksiin. Kilpailija suostuu
siihen, että hänen nimeään ja hahmoaan (image) voi käyttää kuvina ja tallenteina kilpailun järjestäjän tai
SRL:n kilpailuta-pahtumaa tai ratsastusurheilua koskevaan markkinointiin.
B. Merkki/logo tarkoittaa tuotteen valmistajan tuotemerkkiä tai logoa.
Mainos on kilpailijan yhteistyösopimuksen mukainen logo/nimi/merkki tai kuva
Tunnus identifioi maan, alueen, seuran, ratsastuskoulun, tallin, hevosenomistajan tai kil-pailijan.
1. Mainonta
Mainonnassa noudatetaan SRL:n ja FEI:n kilpailusääntöjen yleisen osan kulloinkin voimassa olevaa mainossäännöstöä. Ristiriitatapauksessa FEI:n säännöt ratkaisevat.
Mainontaa koskevat säännöt ovat voimassa aina, kun kilpailijaa arvostellaan tai hänen hevostansa tarkastetaan kohdassa 3.4 mainituin poikkeuksin.
2. Lajikohtaiset määräykset
2. Kilpailuissa kilpailija saa käyttää vaatteita ja varusteita sekä vaunuja,( sisältäen, mutta ei rajaten käyttöä
ratsastusvarusteisiin ja vikellyspatjaan) joissa on tuotteen valmistajan, ratsastajan sponso-rin, kilpailijan
joukkuesponsorin, liiton sponsorin, kilpailijan edustaman maan tai kilpailijan henki-lökohtainen logo tai tunnus alla olevien sääntöjen mukaisesti.
2.1 Tuotteen valmistajan logo tai tunnus (ei kilpailijan sponsori)
Suorituksen aikana ja palkintojenjaossa kilpailijan vaatteissa tai varusteissa (ajoneuvoissa) (sisältä-en, mutta
ei rajaten käyttöoikeutta vaunuihin) saa olla yhden kerran tuotteen valmistajan, tuote-merkki tai logo, joka
ei sponsoroi ko. kilpailijaa. Logo tai tunnus saa peittää alan, joka on kooltaan enintään:
I. Kolme neliösenttiä (3cm2)(enintään – 1cm korkea ja enintään – 3 cm leveä) vaatteissa ja varusteissa lukuun ottamatta valjakkoajon valjaita
II. Viisikymmentä neliösenttiä (50 cm2) vaunujen molemmilla puolilla valjakkoajon koulu- ja tarkkuusajokokeessa.
III. Valjakkoajossa valjaisiin kiinnitetty valmistajan merkki saa olla enintään 10 senttiä (- 10 cm) pitkä. Valmistajan merkki voi olla valjaissa vain yhden kerran.
2.2 Sponsorin tunnus tai logo
2.2.1 Kilpailualueella ja palkintojenjaossa kilpailijan sponsorin tai hänen joukkueensa sponsorin tai liiton
sponsorin nimi tai logo saa peittää alueen, jonka koko on enintään:
I. Neljäsataa neliösenttiä (400 cm2) molemmilla puolilla valjakkoajon vaunuissa koulu- ja tarkkuusajokokeessa ja vikellyksen tyynyssä.
II. Kaksisataa neliösenttiä (200 cm2) satulahuovan molemmilla puolilla.
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III. Kahdeksankymmentä neliösenttiä (80 cm2) yhden kerran ratsastustakin tai puseron rinta-taskun korkeudella lännenratsastuksessa ja valjakkoajon koulu- ja tarkkuusajokokeessa.
IV. Kahdeksankymmentä neliösenttiä (80 cm2) ratsastustakin tai puseron molemmilla puolilla rintataskun
korkeudella esteratsastuksessa, kouluratsastuksessa ja kenttäratsastuksen kou-lu- ja estekokeessa.
V. Sata neliösenttiä (100 cm2) yhden kerran vikellysvarusteissa.
VI. Kahdeksankymmentä neliösenttiä (80 cm2) (enintään kaksikymmentä cm - 20 m pitkä ja enintään neljä
cm – 4 cm leveä) yhden kerran pitkittäin ratsastushousujen vasemmassa lahkeessa esteratsastuksessa ja
kenttäratsastuksen kestävyyskokeessa ja estekokeessa. Kaikissa tapauksissa ratsastushousuissa olevassa
mainostilassa saa näkyä ainoastaan: kil-pailijan nimi, kansallistunnus, kilpailijan sponsorin nimi tai logo,
joukkueen sponsorin nimi tai logo tai liiton sponsorin nimi tai logo.
VII. Kuusitoista neliösenttiä (16 cm2) paidan kauluksen molemmilla puolilla tai naisten paidassa keskellä
kaulusta.
VIII. Joko kaksisataa neliösenttiä (200 cm2) takin tai puseron yhdessä hihassa tai sata neliösent-tiä 100 cm2
takin tai puseron molemmissa hihoissa kenttäratsastuksen kestävyyskokeessa ja matkaratsastuksessa.
IX. Satakaksikymmentäviisi neliösenttiä (125 cm2)(enintään kaksikymmentäviisi senttiä – 25 cm pitkä ja
enintään viisi senttiä – 5 cm leveä) pystysuorassa turvakypärän keskiosassa es-teratsastuksessa ja kenttäratsastuksen este- ja kestävyyskokeessa sekä matkaratsastukses-sa.
X. Seitsemänkymmentäviisi neliösenttiä (75 cm2) logo hevosen korvahupussa esteratsastuk-sessa, kouluratsastuksessa, valjakkoajossa, vikellyksessä ja kenttäratsastuksen kestävyys- ja estekokeessa.
2.2.1.1 Riippumatta yllämainituista ohjeista voi FEI:n mestaruuskilpailun järjestelytoimikunta kil-pailukutsussa kieltää nimien ja logojen käytön. Poikkeuksen muodostaa joukkueen sponsorin ja liiton sponsorin
nimi ja logo FEI Gen. Reg. 135.2.2.1 mainituin rajoituksin.
2.2.2 Valjakkoajon maratonosuus on poistettu tästä pykälästä ja sitä koskevat säännöt on liitetty valjakkoajosääntöihin.
2.2.3 Kilpailun järjestäjä (OC) voi kaikissa kv. kilpailuissa käyttää kilpailun nimeä/logoa tai kilpailun sponsorin nimeä/logoa toimihenkilöiden vaatteissa kilpailualueella ja kilpailijoiden käyttämissä numerolapuissa
kenttäkilpailun kestävyyskokeessa ja matkaratsastuksessa sekä hevosten loimissa kilpailualueella ja palkintojenjaoissa. Kilpailijan numerolapussa esiintyvän nimen tai logon koko on enintään 100 cm2.

2.3 Kilpailijan kansallisuustunnukset
2.3.1 Kilpailukentällä ja palkintojenjaon aikana kilpailijan edustaman maan nimi ja/tai logo, maan kansallinen symboli ja/tai lippu, ja/tai kilpailijan edustaman liiton logo tai nimi saa peittää alan, jonka koko on enintään:
I. Neljäsataa neliösenttiä (400 cm2) vaunun molemmilla puolilla valjakkoajon koulu- ja tark-kuusajokokeessa sekä vikellyksen tyynyssä.
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II. Kahdeksankymmentä neliösenttiä (80 cm2) yhden kerran takissa tai puserossa eturintatas-kun korkeudella lännenratsastuksessa ja valjakkoajon koulu- ja tarkkuusajokokeessa.
III. Kohtuullisen (reasonable size) kokoinen tunnus molemmilla puolilla takin eturintataskujen korkeudella
on sallittu esteratsastuksessa, kouluratsastuksessa sekä kenttäratsastuksen koulu- ja estekokeessa.
IV. Kaksisataa neliösenttiä (200 cm2) leveä satulahuovassa molemmilla puolilla.
V. Sata neliösenttiä (100 cm2) yhden kerran vikellysasuissa.
VI. Joko kaksisataa neliösenttiä(200 cm2) takin tai puseron yhdessä hihassa tai sata neliösent-tiä (100 cm2)
takin tai puseron molemmissa hihoissa kenttäratsastuksen kestävyyskokees-sa ja matkaratsastuksessa
VII. Pystysuorassa turvakypärän keskellä esteratsastuksessa
VIII. Pystysuorassa kypärän keskellä kouluratsastuksessa
IX. Pystysuorassa kypärän keskellä kenttäratsastuksessa ja matkaratsastuksessa Näissä lajeissa kypärän
koko pinta voi olla kansallisvärien mukainen.
X. Kahdeksankymmentä neliösenttiä (80 cm2)(enintään kaksikymmentä senttiä -20 cm pitkä ja enintään
neljä senttiä -4 cm korkea) yhden kerran pituussuunnassa ratsastushousujen vasemmassa lahkeessa matkaratsastuksessa.
XI. Seitsemänkymmentäviisi neliösenttiä (75 cm2) kärpäshupun logossa esteratsastuksessa ja kenttäratsastuksen estekokeessa.
Kilpailijan kansallinen tunnus voidaan aina yhdistää mainokseen, jossa on kilpailijan sponsorin nimi tai logo,
joukkueen sponsorin tai liiton sponsorin nimi tai logo, kun ne kooltaan ja muodoltaan noudattavat kohtien
2.2.1 ja 2.3.1 määräyksiä.
2.4 Kilpailijan nimi
2.4.1 Kilpailuradalla ja palkintojenjaossa kilpailijan nimi saa peittää alan, joka on kooltaan enin-tään:
2.4.2 Kahdeksankymmentä neliösenttiä (80 cm2)(enintään kaksikymmentä senttiä – 20 cm pitkä ja enintään
neljä senttiä - 4 cm leveä) yhden kerran pituussuunnassa ratsastushousujen vasemmassa lahkeessa matkaratsastuksessa, esteratsastuksessa ja kenttäratsastuksen este- ja kestävyysko-keessa.
2.4.3 Tutustuessaan rataan kilpailija voi käyttää sponsorinsa logoa, joukkueensa tai liittonsa spon-sorin logoa, joka kooltaan saa enintään peittää alan, joka koko ei ylitä neljääsataa neliösenttiä (400 cm2 takin etupuolella ja takapuolella sekä käyttää päähinettä, jossa mainoksen koko on enintään viisikymmentä neliösenttiä (50 cm2).
3 Muu mainonta
3.1 Kaikki muu paitsi näissä säännöissä erikseen sallittu mainonta on kielletty. Sääntö koskee kil-pailijoita,
toimihenkilöitä, hevosia, vaunuja, vikellyksen tyynyjä, ratsastusvarusteita kilpailualueella ja suorituksen aikana.
3.2 Jos lajisäännöissä ei ole toisin määrätty, mainonta on sallittua esteissä, aidoissa ja kilpailuken-tän reunoilla edellyttäen, että kilpailuun sovellettavat televisiointi, Internet tai muut säännöt ja sopimukset eivät
sitä estä. Lajisäännöissä on määräykset koskien mainosesteitä, laitamainoksia yms.
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3.3 Jos FEI tai SRL ei ole kirjallisesti muuta sopinut koskien näitä mainosmääräyksiä, käsittää kilpai-lu-alue
kaikki ne paikat, jossa kilpailijaa tai hänen hevostaan arvostellaan tai hänen hevostaan tar-kastetaan.
3.4 Mainosmääräykset eivät koske odotusalueita (collecting ring), kenttäratsastuksen lähtö- ja maalikarsinoita (start & finish box) eikä matkaratsastuksen taukopaikkoja ja kenttäratsastuksen pakollisia lepotaukoja. 34
3.5 Kilpailijan tulee kilpailusuorituksen aikana käyttää kilpailusarjan tms. johdossa olevan hihanau-haa tms.
jos kilpailunjärjestäjä sitä edellyttää. SRL voi rangaista kilpailijaa, joka kieltäytyy ko. hiha-nauhan käyttämisestä.
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LIITE 3
RANKINGPISTEET, voimassa 1.1.2017 alkaen

VALIOMERKKIRANKING
A- ja B-luville avoimet luokat
Valiomerkkirankingiin kertyy pisteitä kaikista 3-5-tason kilpailuiden luokista, jotka ovat avoimia B-, A- ja/tai
KV -luville. Valiomerkkirankingpisteitä kertyy sijoituksista. Ulkomaiden kansalliset tulokset, pisteet lasketaan 3-tason taulukosta.
Pistetaulukossa käytetään seuraavia kertoimia KV- sekä kotimaan 3-5 tason kilpailuissa:
KV-kilpailuiden rankingpisteet lasketaan 4-5 tason taulukosta
KV 1* tason kilpailu ja nuorille hevosille, amatööreille ym. rajatut luokat kaikissa Kv kilpailuissa
1,0
KV 2*tason kilpailu, CAI-B, Nordic/Baltic mestaruuskilpailu
1,5
KV 3* tason kilpailu, CAI-A, World Cup osakilpailut, EM juniorit, nuoret ja ponit,
MM nuoret hevoset, MM nuoret ja juniorit
2,0
KV 4* tason kilpailu
2,5
KV 5* tason kilpailu ja EM seniorit
3,0
MM- ja World Cup finaalikilpailut
3,5
Olympialaiset, Paralympia
4,0
Suomenmestaruusluokat
1,5
Estekilpailuissa 2. kierroksen luokissa käytetään kerrointa
1,5
Valjakkoajo yhden (1) osakokeen sisältävästä kilpailusta
0,25
Valjakkoajo kaksi (2) osakoetta sisältävästä kilpailusta
0,75
Kansainväliset kilpailutulokset: tuloksiin huomioidaan FEI:n virallisilta sivuilta löytyvät tuloslistat. Sijoituksiksi lasketaan kaikki sijat 1-12 sekä sijat, joista on maksettu rahapalkinto.

A ja KV-kilpailuluville avoimet luokat



Joukkuekilpailuista ei jaeta henkilökohtaisia rankingpisteitä.
Esteratsastuksen arvosteluissa AM3, A.0 ja A.1 saman sijaluvun saaneet jakavat luokassa sijoittuneiden perusteella jaettavat rankingpisteet.

Este-, kenttä- ja kouluratsastus
RE 90 cm / ponit 80
KE Harrasteluokka 80
RE 100 cm / ponit 90
KO Helppo C
KE Tutustumisluokka 90
RE 110 cm / ponit 100
KO Helppo B
KE Helppo ponit + suomenhevoset 95
RE 120 cm / ponit 110
KO Helppo A
KE Helppo he 105 / CNCP1*
RE 130 cm / ponit 120
KO Vaativa B
KE CNC1*
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3 - 4-5 tasot
ei rankingpisteitä
D-lupa
ei rankingpisteitä
D-lupa
7,6,5,4,3,2…

12,10,8,7,6,5,4,3…

18,15,12,10,8,6…
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RE 140 cm / ponit 130
KO Vaativa A / PSG
KE CCN1*/ CNC2*
KO Int I
KE CCN2* / CNC3*
RE 150 cm
KO Int II CCN3*
RE 160 cm
KO Grand Prix
KE Vaikea CCN4*/CNC4*

30,25,20,15,12…
35,30,25,20,18,15…
40,34,28,22,19,17…
50,43,36,29,24,20…

Lännenratsastus
Taso 3
sija
Ratsukoiden määrä
Väh. 3
4-8
9-12
13-16
17-20
21-24
25-28

1.

2.

3.

4.

5.

6. jne

2
4
6
8
10
12
14

2
4
6
8
10
12

2
4
6
8
10

2
4
6
8

2
4
6

2
4

1.

2.

3.

4.

5.

6. jne

3
5
7
9
11
13
15

3
5
7
9
11
13

3
5
7
9
11

3
5
7
9

3
5
7

3
5

1.

2.

3.

4.

5.

6. jne

4
6
8
10
12
14
16

4
6
8
10
12
14

4
6
8
10
12

4
6
8
10

4
6
8

4
6

Taso 4
sija
Ratsukoiden määrä/
Väh. 3
4-8
9-12
13-16
17-20
21-24
25-28
Taso 5
sija
Ratsukoiden määrä/
Väh. 3
4-8
9-12
13-16
17-20
21-24
25-28
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Matkaratsastus
Matkaratsastus, 3-taso / 4-5 tasot
Nopeuskilpailu
Sija
3.1/80-119 km
3.2/120-139 km
3.3/140-160 km

1.
14/18
24/30
40/50

2.
10/13
20/25
35/43

3.
8/10
16/20
29/36

4.
6/8
12/15
23/29

5.
5/6
10/13
19/24

6. jne
3/4
8/10
16/20

Valjakkoajo
Valjakkoajo, 3-taso / 4-5-tasot
Yksipäiväinen ja kaksipäiväinen (kolmipäiväinen kilpailu) / Yksipäiväinen ja kaksipäiväinen (kolmipäiväinen kilpailu)
Sija
1.
2.
3.
4.
5.
6. jne
6 (12)/
4 (8)/
2 (6)/
2 (4)/
2 (2)/
2 (2)/
helppo
8 (15)
5 (10)
3 (8)
3 (5)
3 (3)
3 (3)
12 (24)/
8 (18)/
6 (12)/
4 (10)/
2 (8)/
2 (6)/
vaativa
15 (30)
10 (23)
8 (15)
6(10)
4 (10)
3 (8)
18 (36)/
12 (30)/
10 (24)/
8 (18)/
6 (12)/
5 (8)/
vaikea
23 (45)
16 (38)
13 (30)
10 (23)
8 (15)
6 (10)

ALUERANKING D-luvalle avoimet luokat


Aluerankingiin kertyy pisteitä kaikista 2-5-tason kilpailuiden luokista, jotka ovat avoimia D-luville tai
D-KV -luville.
 Aluerankingpisteitä kertyy sijoituksista.
 SRL:n aluejaostot palkitsevat vuosittain maantieteellisen alueensa jäsenistöä aluerankingin perusteella
 Aluemestaruudet ratkotaan 2-tasolla, luokkien tason ja avoimuuden määrittelee kukin alue
Kertoimet
 Aluemestaruusluokat
1,5
 Valjakkoajo yhden (1) osakokeen sisältävästä kilpailusta
0,25
 Valjakkoajo kaksi (2) osakoetta sisältävästä kilpailusta
0,75

Este- kenttä- ja kouluratsastus
RE 90 cm / ponit 80
KE Harrasteluokka 80
RE 100 cm / ponit 90
KO Helppo C
KE Tutustumisluokka 90
RE 110 cm / ponit 100
KO Helppo B
KE Helppo ponit + suomenhevoset 95
RE 120 cm / ponit 110
KO Helppo A
KE Helppo he 105 / CNCP1*
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2-taso
3,2,1,1…

3-5 tasot
3,2,1,1…

5,4,3,2,1…

5,4,3,2,1…

7,6,5,4,3,2…

7,6,5,4,3,2…

9,7,6,5,4,3…

D/A/KV lupa
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RE 130 cm / ponit 120
KO Vaativa B
KE CNC1*
RE 140 cm / ponit 130
KO Vaativa A / PSG
KE Vaativa B CCN1*/ CCN2*/ Vaativa A
CNC2*
KO Int I
KE

12,10,8,6,5,4…

ei rankingpisteitä
A/KV lupa

12,10,8,6,5,4…

ei rankingpisteitä
A/KV lupa

12,10,8,6,5,4…

ei rankingpisteitä
A/KV lupa

RE 150 cm
KO Int II

12,10,8,6,5,4…

ei rankingpisteitä
A/KV lupa

RE 160 cm
KO Grand Prix
KE

12,10,8,6,5,4…

ei rankingpisteitä
A/KV lupa

Lännenratsastus
Taso 2
sija
Ratsukoiden määrä
Väh. 3
4-8
9-12
13-16
17-20
21-24
25-28

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7./jne

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

1
2
3
4

1
2
3

1
2

1

Matkaratsastus
Pisteet kaikille ihanneajan saavuttaneille ratsukoille
Matkaratsastus, 2-taso
Ihanneaikaratsastus
1.1. / 12-19 km
2.1. / 20-39 km
2.2 / 40-59 km
2.3 / 60-80 km
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2
3
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Valjakkoajo
Kertoimet:
 Aluemestaruusluokat
1,5
 Valjakkoajo yhden (1) osakokeen sisältävästä kilpailusta
 Valjakkoajo kaksi (2) osakoetta sisältävästä kilpailusta
 Yhden päivän kilpailusta

Valjakkoajo, 2-taso
Sija
Helppo A
Helppo B
Helppo C

1.
16
12
8

2.
12
9
6

3.
10
7
5

0,25
0,60 (vanha 0,75)
0,75 (uusi)

4.
8
5
4

5.
6
4
3

6. jne
4
3
2

VIKELLYS
Hevonen saa ranking-pisteitä kotimaassa A-tasolta sekä kansainvälisesti CVI* - *** luokista. Jos hevosella
starttaa useampi vikeltäjä, otetaan sen vikeltäjän suoritusten hevospisteiden keskiarvo huomioon, jossa
hevonen on suoriutunut parhaiten.
· Kilpailuissa, joissa on vain 2 tuomaria lasketaan hevosen ranking pisteet perusliikeohjelman hevospisteen
mukaan (tai niiden keskiarvosta jos kilpailu käydään kahdessa kierroksessa)
 Yksinvikellyskilpailuissa pisteitä kotimaassa saa A-tason juniori- ja seniorikilpailuista. Kansainvälisistä
kisoista CVI * - *** -luokista. Paras lopputulos lasketaan jos starttaa samassa kilpailuissa useammalla
hevosella.
 Joukkuekilpailuista saa pisteitä kotimaassa A-tasolla sekä kansainvälisesti CVI* - *** luokista
 Parikilpailuista saa pisteitä kotimaassa A-tasolla sekä kansainvälisesti CVI* - *** luokista
 B-tason luokista ei saa pisteitä
 Hevonen saa ranking-pisteitä kotimaassa A-tasolta sekä kansainvälisesti CVI* - *** luokista. Jos hevosella starttaa useampi vikeltäjä, otetaan sen vikeltäjän suoritusten hevospisteiden keskiarvo huomioon, jossa hevonen on suoriutunut parhaiten.
 SM-kilpailut, kerroin 1,5
 Arvokilpailuissa (PM, EM ja MM) kerroin 2

Yksinvikellys, hyväksytty suoritus vikeltäjältä

6,0 - 6,199
6,2 - 6,399
6,4 - 6,599
6,6 - 6,799
6,8 - 6,999
7,0 - 7,199
7,2 - 7,399
7,4 - 7,599
7,6 - 7,799
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Kotimaan 2-3tason kilpailut +
CVI*
3
5
7
9
11
14
17
20
23

CVI2*

CVI 3* + arvokilpailut

5
7
9
11
13
16
19
22
25

7
9
11
13
15
18
21
24
27

41

7,8 - 7,999
8,0 - 8,299
8,3 - 8,499
8,5 - 8,799
8,8 - 9,099
9,1 - 9,299
9,3 - 9,499
9,5 - 9,699
9,7 - 10

25
29
33
37
41
46
51
56
60

27
31
35
39
43
48
53
58
62

29
33
37
41
45
50
55
60
64

CVI2*

CVI 3* + arvokilpailut

5
7
9
11
13
16
19
22
25
27
31
35
39

7
9
11
13
15
18
21
24
27
29
33
37
41

Hevoset, hyväksytty suoritus vikeltäjältä
6,0 - 6,199
5
6,2 - 6,399
7
6,4 - 6,599
9
6,6 - 6,799
11
6,8 - 6,999
13
7,0 - 7,199
16
7,2 - 7,399
19
7,4 - 7,599
22
7,6 - 7,799
25
7,8 - 7,999
27
8,0 - 8,299
31
8,3 - 8,499
35
8,5 - 8,799
39
8,8 - 9,099
43
9,1 - 9,299
48
9,3 - 9,499
53
9,5 - 9,699
58
9,7 - 10
62
Joukkuevikellys ja parivikellys, hyväksytty suoritus

5,0 – 5,199
52, - 5,399
5,4 - -5,599
5,6 – 5,799
5,8 – 5,999
6,0 – 6,199
6,2 - 6,399
6,4 - 6,599
6,6 - 6,799
6,8 - 6,999
7,0 - 7,199
7,2 - 7,399
7,4 - 7,599
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Kotimaan 2-3tason kilpailut +
CVI*
3
5
7
9
11
14
17
20
23
25
29
33
37

42

7,6 - 7,799
7,8 - 7,999
8,0 - 8,299
8,3 - 8,499
8,5 - 8,799
8,8 - 9,099
9,1 - 9,299
9,3 - 9,499
9,5 - 9,699
9,7 - 10

41
46
51
56
60
64
69
74
79
84

43
48
53
58
62
66
71
76
81
86

45
50
55
60
64
68
73
78
83
88

Vammaisratsastus
Rankingiin huomioidaan 2 - 5 tason kilpailuista saadut yli 55 %:n tulokset. Kaikki vammaisratsastuksen ryhmät kilpailevat samoista rankingpisteistä, ja mm. siksi ranking ei ole useimpien muiden lajien tapaan sijoitusperusteinen. Rankingtilaston laskee vammaisratsastuskomitean kilpailutoiminnasta vastaava henkilö.
Kertoimia ei käytetä.
Rankingpisteet sekä pisteeseen oikeuttava tulosprosentti:
tulos %

pisteet

55,00 - 56,00

1

56,01 - 57,00

2

57,01 - 58,00

3

58,01 - 59,00

4

59,01 - 60,00

5

60,01 - 61,00

6

60,01 - 62,00

7

62,01 - 63,00

8

63,01 - 63,50

9

63,51 - 64,00

10

64,01 - 64,50

11

64,51 - 65,00

12

65,01 - 65,50

13

65,51 - 66,00

14

66,01 - 66,50

16

66,51 - 67,00

18

67,01 - 67,50

20

67,51 - 68,00

22

68,01 - 68,50

24

68,51 - 69,00

26

69,01 - 69,50

28

69,51 - 70,00

30

70,01 - 70,50

32
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43

70,51 - 71,00

34

71,01 - 72,00

36

72,01 - 72,50

38

72,51 - 73,00

40

73,01 - 73,50

42

73,51 - 74,00

44

74,01 - 74,50

46

74,51 - 75,00

48

75,01 ->

50
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