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Alueiden yhteiset aluemestaruussäännöt 2023  

  
    
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 kussakin lajissa 
yhden alueen, jonka aluemestaruuskilpailuun 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. Kukin aluejaosto voi 
tarvittaessa rajata aluemestaruuteen osallistumisoikeutta niin, että kyseisen mestaruuden tasoa 
huomattavasti korkeammalla tasolla kilpailleet ratsukot eivät voisi osallistua mestaruuteen.  
 
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 este-
ratsastuksen aluemestaruudet pyritään järjestämään elo-syyskuussa.  
 
Kukin mestaruuskategoria voidaan järjestää, 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 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. 
Esimerkki 1: Yksi ratsukko tekee virhepisteettömän suorituksen, ja on sijalla 1, eikä osallistu uusintaan. Neljä 
ratsukkoa tekee 4 vp suorituksen, nämä ratsukot uusivat sijoista 2-5.  
Esimerkki 2: Kaksi ratsukkoa tekee 0 vp suorituksen ja kolme ratsukkoa 4 vp. 0 vp ratsukot kilpailevat 
uusintaradalla sijoista 1-2 ja 4 vp ratsukot kilpailevat uusintaradalla sijoista 3-5 

● 90 cm ja pienemmät luokat: ihanneaika-arvostelu tai taitoarvostelu.  
Taitoarvostelussa suositellaan käytettäväksi vähintään kahta taitotuomaria. 

● Nuorten hevosten mestaruus: ensisijaisesti nuorten hevosten suorituskyvyn arviointi, 
toissijaisesti ihanneaika-arvostelu tai taitoarvostelu. 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 ovatko ne 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.  

 
Pararatsastus 
 
Pararatsastuksen lajisääntöjen mukaisesti “aluemestaruuskilpailu voidaan järjestää yhden alueen sisällä tai 
yhdistäen enintään neljä (4) aluetta”.  
Kaikki yhdistetyistä mestaruuksista kilpailevat ratsukot osallistuvat samaan avoimeen 
pararatsastusluokkaan ryhmästä riippumatta. Ratsastettava ohjelma on kunkin ryhmän FEI:n 
Tutustumisohjelma A 2022. Luokka on avoin kaikille ja paremmuus luokassa ratkaistaan tulosprosenttien 
perusteella. Luokkapalkinnoista vastaa järjestäjä.   
Yhdistetystä aluemestaruudesta kilpailevien ratsukkojen välinen paremmuusjärjestys määräytyy 
tulosprosenttien perusteella yhdistettyyn mestaruuteen osallistuvien alueiden ratsastajien kesken.  
Yhdistettyyn mestaruuteen osallistuvat alueet kustantavat yhdessä aluemestaruuspalkinnot osallistuvien 
alueiden suhteessa.  
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Muut lajit 
 
Lajisäännöissä kerrotaan, kilpaillaanko kyseisessä lajissa aluemestaruuksista ja järjestetäänkö 
aluemestaruudet kunkin alueen keskeisinä mestaruuksina tai 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.  
 
 
 
 
 

Etelä-Suomen (ESRA) alueen mestaruuskategoriat ja 
luokat/vaativuustasot/ohjelmat v. 2023 
 
Ratsukko voi osallistua vain yhteen kategoriaan kussakin lajissa. Poikkeuksena sama ratsukko voi 
esteratsastuksessa osallistua lisäksi taitomestaruuteen oman kategoriansa lisäksi. Mikäli pienten ponien 
mestaruutta ei voida esteratsastuksessa järjestää osallistujien vähyyden vuoksi, saavat pienet ponit 
halutessaan osallistua isojen ponien mestaruuteen tasoituksin. 
Nuorten hevosten mestaruusluokissa varsoneille tammoille ei anneta ikähyvitystä. 
Kouluratsastuksessa mestaruudet kilpaillaan pitkällä radalla (Rata A 20x60m). 
 

Esteratsastus   
Pienet ponit     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   5v. 100 cm / 6v. 110 cm Nuorten hevosten suorituskyvyn arviointi 
    vähintään kahden tuomarin kollegiaalinen arvostelu   
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  
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 
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Kenttäratsastus   
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 sekä 
suomenhevosratsukoille. Poni- ja junioriratsukot voidaan myös yhdistää yhdeksi mestaruudeksi. Kustakin 
mestaruudesta 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.  
 
Ratsukolla on oltava osallistumisoikeuden vahvistava tulos kenttäratsastuksen yleisten kilpailusääntöjen 
mukaisesti. 
 
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. 
 

 
Etelä-Suomen (ESRA) alueen hallimestaruudet: 
 
Hallimestaruudet voidaan järjestää keväällä este- ja kouluratsastuksessa. Hallimestaruuksia haetaan 
KIPA:ssa merkitsemällä kilpailuun kyseinen mestaruus tammikuun loppuun mennessä. Hallimestaruuksissa 
käytetään muilta osin yllä olevia Etelä-Suomen alueen vahvistettuja aluemestaruussääntöjä, mutta 
kilpailtavat mestaruuskategoriat ovat seuraavat:  

 
Esteratsastus  
Ponit (pienet ponit tasoituksin)    95 cm AM5 
Juniorit (avoin myös lapsiratsastajille) 105 cm AM5 
Seniorit     115 cm AM5 
 
Kouluratsastus  
Ponit ja lapsiratsastajat   HeB:4 2022 
Juniorit     HeA:3 2022 
Seniorit     Vaativa B FEI junioreiden esiohjelma 2022   
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Etelä-Suomen (ESRA) alueen seurojen väliset joukkuemestaruudet: 

 
ESTERATSASTUS   
 
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   
 
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:7) 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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OHJEET KAIKILLE ALUEMESTARUUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE 
 
Kriteerit kilpailujärjestäjille Etelä-Suomen (ESRA) aluemestaruustuen saamiseksi.  
Vuonna 2023 ESRA maksaa aluemestaruuksien järjestäjille kilpailutukea seuraavasti: 
Henkilökohtaiset mestaruudet: este, koulu, kenttä 600€ 
Seurojen väliset joukkuemestaruudet: este, koulu 400€ 
Hallimestaruudet: este, koulu 300€ 
 
Tuki maksetaan kilpailunjärjestäjälle jälkikäteen. Vapaamuotoiset hakemukset/lasku toimitetaan 
mestaruuskilpailun järjestämisvuonna 15.12. mennessä sähköpostilla: anne.sara-aho@ratsastus.fi. Tuki 
maksetaan kunkin vuoden loppuun mennessä, myöhässä tulleita hakemuksia ei makseta jälkikäteen. 
 
Toivomme aluemestaruuskilpailujen näyttävän mestaruuskilpailuilta ja puitteiden olevan siksi 
”juhlavammat” kuin tavallisten aluekilpailujen.  
 
Hakiessaan aluemestaruuskilpailuja järjestäjä sitoutuu noudattamaan SRL:n kilpailusääntöjä, yllä olevia 
aluemestaruussääntöjä ja alla mainittuja järjestämiskriteereitä.  

 
- Hyvä kentän pohja. Pohjan tulee kestää säävaihteluita ja pysyä turvallisena kelistä huolimatta. 

Pohjaa tulee huoltaa koko kisojen ajan, tarkoittaen lanausta, kastelua jne. Pohjan huoltoon tulee 
myös varata riittävästi aikaa aikatauluja tehdessä.  

- Modernit, turvalliset ja mielellään kauniit esteet/kouluaidat. 
Myös muita koristeluja on pyrittävä järjestämään radalle, kukkia jne. 

- Kilpailuolosuhteiden tulee olla erityisesti nuorten hevosten luokissa turvalliset ja asianmukaiset, 
mm luokkien sijoitteluun kilpailupäivänä ja verryttelyolosuhteisiin tulee kiinnittää erityistä 
huomioita. 

- Riittävät ja turvalliset parkkitilat. Parkkipaikan välittömässä läheisyydessä oltava hevosille vesipiste, 
josta saa puhdasta juomavettä.  

- Kokenut ratamestari, sekä muut avaintoimihenkilöt. Koulutuomareita on oltava sääntöjen mukaan 
vähintään kaksi, jos mahdollista, mielellään kolme/luokka. Kouluratsastuksen nuorten hevosten 
luokissa on oltava nuorten hevosten tuomarit. HUOM!!!! Tuomariston puheenjohtaja, ratamestari 
ja päästewardi on hyväksytettävä aluejaoston hallituksella ennen kilpailukutsun julkaisemista. 
Jokainen järjestäjä sitoutuu konsultoimaan sääntöjen edellyttämällä tavalla TPJ:tä laatiessaan 
kilpailukutsua ja aikataulua. 

- Toimiva internet-yhteys, mikä on tärkeää EquipeAppin tulossyötön sekä reaaliaikaisten tulosten 
kannalta.  

- Riittävän monipuolinen buffetti, mieluusti lämmin ruoka tarjolla myös kilpailijoille.  
Siistit WC-tilat. 

- Yleisölle selkeästi rajatut, turvalliset katsomot. Yleisön ja hevosten kulkuväylät eriytetty.  
- Järjestäjä osoittaa tiedottajan, joka ylläpitää sosiaalista mediaa ja tuottaa näkyvyyttä sekä sisältöä 

kisoista.  
 
 
Palkinnot: 
ESRA:lta tulee ruusukkeet sijoittuneille, mitalit kolmelle parhaalle sekä voittajalle loimi (myös 
joukkueelle).  Järjestäjä hankkii kukat voittajille, samoin mahdolliset esinepalkinnot (sponsorit). 
Esinepalkintojen on oltava mestaruustasolle soveltuvia laadukkaita palkintoja. Suosittelemme 
kuitenkin rahapalkintoja.  


