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Alueiden yhteiset aluemestaruussäännöt 2022 
 

Nämä säännöt koskevat henkilökohtaisia aluemestaruuksia. Muissa mahdollisissa mestaruuksissa 

noudatetaan kyseessä olevan aluejaoston laatimia ohjeita. 

 

Henkilökohtaisista aluemestaruuksista voivat kilpailla kaikki ne urheilijat, jotka ovat kuluvan 

kalenterivuoden ajan edustaneet kyseessä olevan alueen ratsastusseuraa. Poikkeuksena SRL:n 

vahvistamien, valtakunnallisesti toimivien seurojen (esim. SuoRa) jäsenet voivat valita, minkä alueen 

mestaruuskilpailuun osallistuvat.  

 

Kukin aluejaosto päättää, mihin/kuinka moniin eri mestaruuskategorioihin urheilija voi osallistua samalla tai 

eri hevosilla/poneilla kussakin lajissa kalenterivuoden aikana kyseisen alueen aluemestaruuksissa 

huomioiden, että urheilijan osallistuminen kyseiseen kategoriaan kyseisellä hevosella/ponilla tulee olla 

lajisääntöjen mukaan sallittua.  

 

Urheilija voi osallistua kategoriaan useammalla hevosella/ponilla, mutta voi saada vain yhden mitalin 

parhaalla tuloksellaan per kategoria.  

 

Kukin aluejaosto päättää, minkä ikäiset hevoset/ponit voivat osallistua kyseisen alueen nuorten hevosten 

mestaruuteen.  

 

Mestaruusluokkaan osallistumiseen ei vaadita muita kvaaleja/osallistumisoikeuden antavia/vahvistavia 

tuloksia/kilpailukelpoisuutta kuin mitä kyseisen lajin lajisäännöissä mainitaan. 

 

Koulu- ja esteratsastuksessa poniratsukoiden, junioreiden ja senioreiden mestaruudet järjestetään kaikilla 

alueilla vuosittain, muiden lajien ja kategorioiden järjestämisestä päättää kyseinen aluejaosto. Aluejaosto 

päättää aluemestaruuksissa käytettävät luokat/vaativuustasot/ohjelmat vuosittain. Koulu- ja 

esteratsastuksen aluemestaruudet pyritään järjestämään elo-syyskuussa. 

Mestaruusluokka on virallinen, mikäli siihen osallistuu vähintään 3 urheilijaa. Mestaruusmitalit jaetaan 

kolmelle parhaalle hyväksytyn tuloksen saaneelle. 

Aluejaosto hankkii mestaruusruusukkeet ja mitalit. Aluejaosto päättää muista jaettavista palkinnoista ja 

niihin liittyvistä käytännöistä. Kilpailunjärjestäjä huolehtii muista mahdollisista luokkapalkinnoista (esine- 

ja/tai rahapalkinnot ja ruusukkeet). 

  

Aluemestaruuskilpailut järjestetään aluetason luokissa. Aluemestaruuskilpailujen TPJ:n, stewardin ja 

ratamestarin hyväksyy aluejaosto. 

Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia laji- ja kilpailusääntöjä.       
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Esteratsastus  

Mestaruusluokat ovat avoimia vain kyseisestä mestaruudesta kilpaileville ratsukoille. 

C-ratamestarit lähettävät estekilpailujen ratapiirrokset hyväksyttäväksi alueen nimeämälle henkilölle 

vähintään kaksi viikkoa ennen kilpailuja. Muille ratamestareille suositellaan samaa käytäntöä. 

Käytettävät arvostelumenetelmät: 

● yli 90 cm luokat: AM5. Mikäli perusradan tuloksissa sijoilla 1-3 on ratsukoita 

tasavirhepisteillä, suoritetaan tasavirhepisteissä olevien ratsukoiden kesken uusinta 

kyseisestä mitalista. 

● 90 cm ja pienemmät luokat: ihanneaika-arvostelu, taitoarvostelu tai 367.1 (A1/taito). 

Taitoarvostelussa suositellaan käytettäväksi vähintään kahta taitotuomaria. 

● Nuorten hevosten mestaruus: ensisijaisesti nuorten hevosten suorituskyvyn arviointi, 

toissijaisesti ihanneaika-arvostelu, taitoarvostelu tai 367.1 (A1/taito). Nuorten hevosten 

suorituskyvyn arvioinnissa ja taitoarvostelussa suositellaan käytettäväksi vähintään kahta 

nuorten hevosten suorituskykytuomaria tai taitotuomaria. 

  

Kouluratsastus 
Mestaruusluokat ovat avoimia vain kyseisestä mestaruudesta kilpaileville ratsukoille. 

 

Kenttäratsastus 

Kukin aluejaosto päättää, voiko kyseisen alueen mestaruuskilpailuluokat olla avoimia ainoastaan 

mestaruudesta kilpaileville ratsukoille, vai avoimia muillekin kuin mestaruudesta kilpaileville. Mikäli luokka 

on avoin muillekin kuin mestaruudesta kilpaileville ratsukoille, tulee lähtöjärjestys rakentaa niin, että 

kustakin mestaruudesta kilpailevat ratsukot ovat lähtöjärjestyksessä peräkkäin luokan alussa. Mikäli luokka 

on avoin muillekin kuin mestaruudesta kilpaileville ratsukoille, luokan rankingpisteet annetaan ilman 

aluemestaruusluokan 1,5 x -kerrointa. 

 

Muut lajit 

Lajikomiteat kirjoittavat lajisääntöihin, kilpaillaanko kyseisessä lajissa aluemestaruuksista ja järjestetäänkö 

aluemestaruudet kunkin alueen keskeisinä mestaruuksina, vai kuinka monta aluetta voidaan yhdistää 

alueiden yhdistetyiksi aluemestaruuksiksi. Mikäli mestaruus järjestetään useamman alueen yhdistettynä 

mestaruutena, kilpailukutsussa tulee lukea, minkä alueiden yhdistetystä mestaruudesta on kyse. 

Mestaruusruusukkeet ja mitalit toimittaa se alue, jonka alueella kilpailu järjestetään. Lajikomitean tai 

kilpailunjärjestäjän tulee olla vähintään kahta kuukautta ennen kilpailua yhteydessä kyseiseen aluejaostoon 

palkintojen toimittamisen suhteen. 
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Etelä-Suomen (ESRA) alueen mestaruuskategoriat ja 

luokat/vaativuustasot/ohjelmat v. 2022 

 
Ratsukko voi osallistua vain yhteen kategoriaan kussakin lajissa. Poikkeuksena sama ratsukko voi 

esteratsastuksessa osallistua lisäksi taitomestaruuteen oman kategoriansa lisäksi. 

Nuorten hevosten mestaruusluokissa varsoneille tammoille ei anneta ikähyvitystä. 

Kouluratsastuksessa mestaruudet kilpaillaan pitkällä radalla (Rata A 20x60m). 

 

Esteratsastus / TKR Helsinki 20.8.2022 

Pikkuponit     95 cm AM5 

Isot ponit   100 cm AM5 

Lapsiratsastajat   100 cm AM5 
Suomenhevoset    95 cm AM5 
Juniorit    110 cm AM5 
Nuoret ratsastajat  115 cm AM5 
Seniorit    120 cm AM5 
Nuoret hevoset   6v. 110 cm / 7v. 120 cm 367.1 (A.2/A.2)   
Taitomestaruus   90/105 cm   Taitoarvostelu 

Ratsukot, joilla on hyväksytty tulos kuluvalta kaudelta 110 cm tai 
isommassa luokassa, hyppäävät 105 cm. Ratsukot, jotka eivät ole 
startanneet 110 cm tai isompaa, kilpailevat 90 cm tasolla.  
 

Kouluratsastus / TKR Helsinki 13.8.2022 
Poniratsukot   Helppo B:5 2022 
Lapsiratsastajat   Helppo B:5 2022  
Juniorit    Helppo A:6 2022   
Suomenhevoset  Helppo A:6 2022 
Seniorit    Vaativa B FEI junioreiden esiohjelma 2022   
Nuoret hevoset 5-6 v  Helppo A FEI Esiohjelma 5-vuotiaille hevosille 2022 

 
Kenttäratsastus / KERRA Kerava 5.6.2022 
Mestaruudesta kilpaillaan tasolla 90 cm. Ratsastettavan kouluohjelman päättää järjestäjä ja sen 
tulee olla mestaruustasolle sopiva. Mestaruusluokka voidaan järjestää kaikkien 
ikäluokkaratsukoiden yhteisenä mestaruutena tai omana mestaruutena myös poni-, juniori- ja 
senioriratsukoille. Kustakin ikäluokkamestaruudesta kilpailevia urheilijoita on kuitenkin oltava 
vähintään 3/mestaruuskategoria. Mestaruuskilpailuluokka voi olla kaikille avoin, jolloin 
lähtöjärjestys tulee rakentaa niin, että kustakin mestaruudesta kilpailevat ratsukot ovat 
lähtöjärjestyksessä peräkkäin luokan alussa. 
 
Lopputuloksen ollessa tasan voittaja on se kilpailija, jonka maastokokeen tulos on paras. Tämän jälkeen 
ratkaisee, kumpi on lähempänä ihanneaikaa maastossa, sen jälkeen kummalla on parempi estekokeen 
tulos, sen jälkeen estekokeen aika ja sen jälkeen koulukokeen yhteenlasketut yleisvaikutelmapisteet. 
 

Ratsukolla on oltava osallistumisoikeuden vahvistava tulos kenttäratsastuksen yleisten kilpailusääntöjen 

mukaisesti. 
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Etelä-Suomen (ESRA) alueen seurojen väliset joukkuemestaruudet: 

 
ESTERATSASTUS / RCS Nurmijärvi 23.-24.7.2022 
 
Jokainen Etelä-Suomen alueelle kuuluva seura on oikeutettu osallistumaan yhdellä joukkueella 
esteratsastuksen joukkuemestaruuskilpailuun. Joukkue koostuu 3-4 ratsukosta, joista kolmen 
parhaan tulos lasketaan joukkueen tulokseen. Ratsu tai ratsastaja saa kuulua joukkueeseen vain 
yhdessä ratsukossa. Joukkueille on nimettävä joukkueenjohtaja, joka vastaa joukkueen 
ilmoittautumisesta kilpailukutsun mukaisesti. 
 
Estekorkeudet: poniratsukot, lapsiratsastajat ja suomenhevoset 100 cm (pikkuponeille tasoitus), 
juniori- ja senioriratsukot 110 cm. Arvostelumenetelmänä joukkuearvostelu. Jos kahdella tai 
useammalla joukkueella on sama virhepistemäärä, voitosta suoritetaan yksi uusinta kuuden 
korotetun ja/tai pidennetyn esteen yli. Kolmen parhaan tulos otetaan huomioon. Uusintaan 
osallistuu joukkueesta vain yksi ratsukko, jonka nimeää joukkueenjohtaja uusinnan varmistuttua. 
 
Ratsastajalla on oltava osallistumisoikeuden antavat tulokset (kvaalitulokset) 
esteratsastuksen yleisten kilpailusääntöjen mukaisesti. 
 
 

KOULURATSASTUS / POM Porvoo 7.8.2022 
 
Ratsastettavat ohjelmat (Rata A 20x60 m): 
 

- Helppo B:5 2022, avoin ESRA:n aluemestaruuteen osallistuville poni-, lapsi- ja 
junioriratsukoille 

- Helppo A:6 2022, avoin kaikille ESRA:n aluemestaruuteen osallistuville ratsukoille. 
- Helppo A:7 2022, avoin kaikille ESRA:n aluemestaruuteen osallistuville ratsukoille. 

 
Joukkuemestaruudesta voivat kilpailla Etelä-Suomen alueen jäsenseurojen joukkueet, joihin 
kuuluu kolme (3) ratsukkoa. Kutakin seuraa voi edustaa vain yksi (1) joukkue. Ratsu tai ratsastaja 
saa kuulua joukkueeseen vain yhdessä ratsukossa. Joukkueille on nimettävä joukkueenjohtaja, 
joka vastaa joukkueen ilmoittautumisesta kilpailukutsun mukaisesti. Joukkueen tuloksen 
muodostaa kaikkien ratsukoiden saavuttama yhteenlaskettu prosenttimäärä kustakin kolmesta eri 
ohjelmasta. Jos yhteenlaskettujen prosenttimäärien summa on sama, ratkaisee voiton vaikeimman 
luokan (Helppo A:4) tulos. Luokat ovat avoimet vain joukkuemestaruuteen osallistuville ratsukoille. 
Joukkueelle voidaan ilmoittaa yksi vararatsukko, jolla joukkuetta voidaan täydentää, jos joku 
varsinaiseen joukkueeseen ilmoitetuista ratsukoista joutuu jäämään kilpailusta pois. Pois jäämisen 
syy voi olla vain hevosen tai ratsastajan sairastuminen. Joukkueen on vahvistettava kunkin 
ratsukon luokka sekä mahdollinen varalle jäävä ratsukko viimeistään peruutuksille varatun ajan 
loppuun mennessä. Kilpailun alettua joukkueen kokoonpanoa ei voi muuttaa. 
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Etelä-Suomen (ESRA) alueen hallimestaruudet: 
 
Esteratsastus / LOR Lohja 19.3.2022 
 
Ponit        95 cm AM5 

Juniorit    105 cm AM5 

Seniorit    115 cm AM5 
 

 


