
  
 

  
 

ALUEIDEN VÄLISET JOUKKUEMESTARUUSKILPAILUT 2023 
KOULURATSASTUS 

1. Kilpailu on alueiden välinen joukkuekilpailu. Kilpailu voidaan järjestää, mikäli siihen osallistuu vähintään 3 joukkuetta. 
Kukin alue voi lähettää yhden joukkueen ja joukkueen mukana tulee olla joukkueenjohtaja. Joukkue koostuu poni- ja/tai 
lapsi- ja/tai junioriratsastajista ja joukkueessa tulee olla ratsukoita vähintään kahdesta eri ikäryhmästä, 3-4 ratsukkoa 
yhteensä. 

2. Aluejaosto nimeää joukkueen aluejaoston määrittelemien valintakriteerien perusteella (esimerkiksi rankingpisteet, 
aluemestaruuskilpailu tai erikseen nimetty muu kilpailu tai jokin muu aluejaoston määrittelemä tapa). Kunkin 
aluejaoston määrittelemät valintakriteerit on nähtävillä kyseisen alueen internetsivuilla www.ratsastus.fi/alueet. 
Aluejaosto voi valintakriteerien perusteella nimetä lisäksi vararatsukon/vararatsukoita. Joukkueen jäsen on mahdollista 
vaihtaa vain sairaustapauksissa ensimmäisen mestaruusluokan alkuun mennessä. 

3. Kukin urheilija saa osallistua vain yhdellä hevosella/ponilla. Samalla hevosella/ponilla voi kilpailla vain yksi urheilija. 

4. Kilpailussa on kaksi luokkaa, joista toinen on helppo B- ja toinen helppo A-tasoinen. Vuonna 2023 ohjelmat ovat 
Helppo B:5 2022 ja Helppo A:4 2022. Joukkueen ratsukot osallistuvat luokkiin aluejaoston ja joukkueen kesken sovitun 
mukaisesti, kuitenkin niin, että helppo B -luokkaan osallistuu 1-2 ratsukkoa ja helppo A -luokkaan 1-2 ratsukkoa 
joukkueesta. Luokat ovat aluetason luokkia, jotka ovat avoimia alueiden nimeämille ratsukoille.  

5. Joukkueenjohtajan tulee ilmoittaa joukkueen kokoonpano ja joukkueen sisäinen lähtöjärjestys kilpailunjärjestäjän 
ilmoittamaan aikarajaan mennessä. Mikäli joukkueessa on vain 3 ratsukkoa, saa joukkueenjohtaja määrätä mihin 
arvontaryhmään ei aseteta ratsukkoa.  

6. Joukkueen lopputulokseen lasketaan kolmen parhaan urheilijan tulosprosentit. Tuloksen mennessä tasan, kilpailun 
voittaa joukkue, jonka ratsukolla on suurin tulosprosentti. 

7. Kolme parasta joukkuetta palkitaan rahapalkinnoin 350 €, 250 € ja 200 € sekä SRL:n toimittamin mitalein, ja kaikki 
osallistuneet joukkueet palkitaan SRL:n toimittamin ruusukkein. Kilpailunjärjestäjän tulee maksaa joukkuepalkinnot 
joukkueen urheilijoille (joukkuepalkintosumma jaettuna tasan joukkueen urheilijoiden kesken) Kipan kautta, jotta 
palkinnot kirjautuvat oikein tulorekisteriin. Alueet maksavat kilpailunjärjestäjälle tukea palkinto- ja järjestämiskuluihin.  

8. Kilpailunjärjestäjä voi hakea alueiden välisen joukkuemestaruuskilpailun järjestämisoikeutta merkitsemällä toiveensa 
Kipaan edellisen vuoden marraskuun loppuun mennessä. Joukkuemestaruus järjestetään alueiden puheenjohtajiston 
valitsemassa kilpailussa heinä-marraskuun aikana. 

Kilpailun päivämäärä, järjestäjä ja paikkakunta 

27.-29.10.2023 Ypäjän Hevosopisto oy/Ypäjä 

  

Etelä-Suomen joukkue valitaan Etelä-Suomen 2023 aluemestaruuskilpailuissa 
menestyneistä poni- ja/tai lapsi- ja/tai junioriratsastajista, joihin otetaan yhteyttä 
alueen toimesta.  

 
 
 
 
 

 

 



  
 

  
 

ALUEIDEN VÄLISET JOUKKUEMESTARUUSKILPAILUT 2023 
ESTERATSASTUS 

1. Kilpailu on alueiden välinen joukkuekilpailu. Kilpailu voidaan järjestää, mikäli siihen osallistuu vähintään 3 joukkuetta. 
Kukin alue voi lähettää yhden joukkueen ja joukkueen mukana tulee olla joukkueenjohtaja.  Joukkue koostuu poni- 
ja/tai lapsi- ja/tai junioriratsastajista ja joukkueessa tulee olla ratsukoita vähintään kahdesta eri ikäryhmästä, 3-4 
ratsukkoa yhteensä. 

2. Aluejaosto nimeää joukkueen aluejaoston määrittelemien valintakriteerien perusteella (esimerkiksi 
rankingpisteet, aluemestaruuskilpailu tai erikseen nimetty muu kilpailu tai jokin muu aluejaoston määrittelemä tapa). 
Kunkin aluejaoston määrittelemät valintakriteerit on nähtävillä kyseisen alueen internetsivuilla 
www.ratsastus.fi/alueet. Aluejaosto voi valintakriteerien perusteella nimetä lisäksi vararatsukon/vararatsukoita. 
Joukkueen jäsen on mahdollista vaihtaa vain sairaustapauksissa mestaruusluokan alkuun mennessä. 

3. Kukin urheilija saa osallistua vain yhdellä hevosella/ponilla. Samalla hevosella/ponilla voi kilpailla vain yksi urheilija. 

4. Kilpailussa on yksi luokka, jossa ratsastetaan 2 eri estekorkeutta: 100 cm ja 110 cm. Joukkueen ratsukot osallistuvat 
estekorkeuksiin aluejaoston ja joukkueen kesken sovitun mukaisesti, kuitenkin niin, että 100 cm korkeuden ratsastaa 1-
2 ratsukkoa joukkueesta ja 110 cm korkeuden ratsastaa 1-2 ratsukkoa joukkueesta. Pikkuponit tasoituksin, sarjavälit 
lyhennetään poneille urheilijan iästä riippumatta. Arvostelu AM5, vain joukkueiden mitalisijoista järjestetään 
tasavirhepistetilanteessa uusinta. Luokka on aluetason luokka, joka on avoin alueiden nimeämille ratsukoille. 

5. Joukkueenjohtajan tulee ilmoittaa joukkueen kokoonpano, kunkin ratsukon estekorkeus ja joukkueen sisäinen 
lähtöjärjestys kilpailunjärjestäjän ilmoittamaan aikarajaan mennessä (sisäistä lähtöjärjestystä ilmoittaessa on kuitenkin 
huomioitava se, että 100 cm korkeuteen osallistuvat ratsukot ovat lähtöjärjestyksessä peräkkäin, ja estekorkeuden 
sisällä pikkuponiratsukot peräkkäin ja isoponiratsukot peräkkäin). Mikäli joukkueessa on vain 3 ratsukkoa, saa 
joukkueenjohtaja määrätä mihin arvontaryhmään ei aseteta ratsukkoa.  

6. Joukkue, jonka kolmen parhaan ratsukon yhteinen virhepistemäärä on pienin, on voittaja, lähinnä seuraava toinen 
jne. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sijoilla 1-3 sama virhepistemäärä (kolmen parhaan ratsukon tulos 
huomioon ottaen) suoritetaan tasavirhepisteissä olevien joukkueiden kesken uusinta, jossa kaikki joukkueen ratsukot 
uusivat. Jos virhepisteet uusinnassakin ovat samat, ratkaisee siinä saavutettu aika (kolmen parhaan ratsukon tulos 
huomioon ottaen). Jos aikakin on sama, ovat joukkueet tasaveroiset. Jos joukkueilla, jotka eivät olleet oikeutettuja 
uusintaan, on sama virhepistemäärä, ratkaisee paremmuusjärjestyksen joukkueen kolmen parhaan ratsukon 
yhteenlaskettu aika. Jos sekin on sama, joukkueet ovat tasaveroiset. Joukkuetta, jonka ratsukoiden lukumäärä kilpailun 
aikana jostain syystä vähenee, ei hylätä. Ratsukko, jonka suoritus on keskeytynyt, saa 20 pistettä suuremman 
virhepistemäärän, kuin huonoimman tuloksen saanut joukkuekilpailuun osallistunut ratsukko. Niitä virhepisteitä, jotka 
ratsukko on saanut ennen suorituksen keskeytymistä, ei oteta huomioon, paitsi silloin, kun sen siihenastinen 
virhepistemäärä on suurempi kuin muuten huonoimman ratsukon virhepistemäärä, jolloin sen omaan 
virhepistemäärään on lisättävä 20 pistettä. 

 7. Kolme parasta joukkuetta palkitaan rahapalkinnoin 350 €, 250 €, 200 € sekä SRL:n toimittamin mitalein, ja kaikki 
osallistuneet joukkueet palkitaan SRL:n toimittamin ruusukkein. Kilpailunjärjestäjän tulee maksaa joukkuepalkinnot 
joukkueen urheilijoille (joukkuepalkintosumma jaettuna tasan joukkueen urheilijoiden kesken) Kipan kautta, jotta 
palkinnot kirjautuvat oikein tulorekisteriin. Alueet maksavat kilpailunjärjestäjälle tukea palkinto- ja järjestämiskuluihin. 

8. Kilpailunjärjestäjä voi hakea alueiden välisen joukkuemestaruuskilpailun järjestämisoikeutta merkitsemällä toiveensa 
Kipaan edellisen vuoden marraskuun loppuun mennessä. Joukkuemestaruus järjestetään alueiden puheenjohtajiston 
valitsemassa kilpailussa heinä-marraskuun aikana.  

Kilpailun päivämäärä, järjestäjä ja paikkakunta 

7.-9.7.2023 Lohjan Ratsastajat ry/Lohja 

Etelä-Suomen joukkue valitaan hakemusten perusteella poni- ja/tai lapsi- ja/tai 
junioriratsastajista. Hakemukset lähetetään 18.6.2023 mennessä: koskinen.tarja1@gmail.com 



  
 

  
 

 

ALUEIDEN VÄLISET JOUKKUEMESTARUUSKILPAILUT 2023 

KENTTÄRATSASTUS 

 1. Kilpailu on alueiden välinen joukkuekilpailu. Kilpailu voidaan järjestää, mikäli siihen osallistuu vähintään 3 
joukkuetta. Kukin alue voi lähettää yhden joukkueen ja joukkueen mukana tulee olla joukkueenjohtaja. Joukkueessa 
tulee olla yhteensä 3-4 ratsukkoa. 

2. Aluejaosto nimeää joukkueen aluejaoston määrittelemien valintakriteerien perusteella (esimerkiksi rankingpisteet, 
aluemestaruuskilpailu tai erikseen nimetty muu kilpailu tai jokin muu aluejaoston määrittelemä tapa.) Kunkin 
aluejaoston määrittelemät valintakriteerit on nähtävillä kyseisen alueen internetsivuilla www.ratsastus.fi/alueet. 
Aluejaosto voi valintakriteerien perusteella nimetä lisäksi vararatsukon/vararatsukoita. Joukkueen jäsen on mahdollista 
vaihtaa vain sairaustapauksissa mestaruusluokan alkuun mennessä. 

3. Kukin urheilija saa osallistua vain yhdellä hevosella / ponilla.  

4. Kilpailu ratsastetaan 90 cm -luokassa. Luokka on aluetason luokka, joka voi olla avoin vain alueiden nimeämille 
ratsukoille tai avoin muillekin kuin mestaruudesta kilpaileville ratsukoille.  

5. Joukkueenjohtajan tulee ilmoittaa joukkueen kokoonpano ja joukkueen sisäinen lähtöjärjestys kilpailunjärjestäjän 
ilmoittamaan aikarajaan mennessä. Mikäli joukkueessa on vain 3 ratsukkoa, saa joukkueenjohtaja määrätä mihin 
arvontaryhmään ei aseteta ratsukkoa. Mikäli luokka on avoin muillekin kuin mestaruudesta kilpaileville ratsukoille, 
lähtöjärjestys tulee rakentaa niin, että joukkuekilpailuun osallistuvat ratsukot starttaavat luokassa peräkkäin luokan 
alussa.  

6. Joukkue, jonka kolmen parhaan ratsukon yhteinen virhepistemäärä on pienin, on voittaja, lähinnä seuraava toinen 
jne.  Jos useammalla joukkueella on sama yhteisvirhepistemäärä, voittaa se, jonka kolmanneksi parhaan ratsukon 
virhepistemäärä on pienin. Jos ne ovat yhtä suuret, voittaja on joukkue, jonka toiseksi parhaan ratsukon 
virhepistemäärä on pienin. Vain joukkuekilpailun lopullista tuloslaskentaa varten annetaan 1000 virhepistettä sellaiselle 
joukkueen jäsenelle, joka jostakin syystä ei suorita kilpailua loppuun.  

7. Kolme parasta joukkuetta palkitaan rahapalkinnoin 350 €, 250 €, 200 € sekä SRL:n toimittamin mitalein, ja kaikki 
osallistuneet joukkueet palkitaan SRL:n toimittamin ruusukkein. Kilpailunjärjestäjän tulee maksaa joukkuepalkinnot 
joukkueen urheilijoille (joukkuepalkintosumma jaettuna tasan joukkueen urheilijoiden kesken) Kipan kautta, jotta 
palkinnot kirjautuvat oikein tulorekisteriin. Alueet maksavat kilpailunjärjestäjälle tukea palkintokuluihin. 

8. Kilpailunjärjestäjä voi hakea alueiden välisen joukkuemestaruuskilpailun järjestämisoikeutta merkitsemällä toiveensa 
Kipaan edellisen vuoden marraskuun loppuun mennessä. Joukkuemestaruus järjestetään alueiden puheenjohtajiston 
valitsemassa kilpailussa. 

Kilpailun päivämäärä, järjestäjä ja paikkakunta 

19.-20.8.2023 Äänesseudun Ratsastajat ry, Keuruu  

 

Etelä-Suomen joukkue valitaan hakemusten ja mm. Etelä-Suomen 2023 
aluemestaruuskilpailuissa menestymisen perusteella. Hakemukset lähetetään 
8.8.2023 mennessä: maijuvk@gmail.com 


