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Alueiden yhteiset aluemestaruussäännöt 2021
Yleistä
Nämä säännöt koskevat henkilökohtaisia aluemestaruuksia. Muissa mahdollisissa mestaruuksissa
noudatetaan kyseessä olevan aluejaoston laatimia ohjeita.
Henkilökohtaisista aluemestaruuksista voivat kilpailla kaikki ne kilpailijat, 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.
Kilpailija voi osallistua ainoastaan yhteen henkilökohtaiseen aluemestaruusluokkaan kussakin lajissa
kalenterivuoden aikana. Poniratsastaja voi kuitenkin, samassa lajissa, kilpailla aluemestaruudesta ponilla ja
juniorien tai lapsiratsastajien mestaruudesta hevosella tai eri ponilla lajisääntöjen mukaisesti.
Kilpailija voi kilpailla mestaruudesta sekä suomenhevos- ja/tai nuorten hevosten luokassa, että
ikäluokassaan. Kilpailija voi osallistua aluemestaruuteen useammalla hevosella, mutta voi saada vain yhden
mitalin parhaalla tuloksellaan per kategoria. Kukin aluejaosto päättää, minkä ikäiset hevoset voivat
osallistua kyseisen alueen nuorten hevosten mestaruuteen.
Koulu- ja esteratsastuksessa poniratsukoiden, junioreiden ja senioreiden mestaruudet järjestetään kaikilla
alueilla vuosittain, muiden mestaruuksien järjestämisestä päättää kyseinen aluejaosto. Koulu- ja
esteratsastuksen aluemestaruudet pyritään järjestämään elo-syyskuussa.
Koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa kukin aluejaosto päättää, voiko kyseisen alueen
mestaruuskilpailuluokat olla avoimia ainoastaan mestaruudesta kilpaileville ratsukoille, vai avoimia kaikille.
Mikäli luokka on avoin kaikille, tulee lähtöjärjestys rakentaa niin, että kustakin mestaruudesta kilpailevat
ratsukot ovat lähtöjärjestyksessä peräkkäin luokan alussa.
Mestaruusluokka on virallinen, mikäli siihen osallistuu vähintään 3 ratsastajaa. 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 (esineja/tai rahapalkinnot ja ruusukkeet).
Aluejaosto vahvistaa vuosittain lajit ja niiden mestaruusluokat sekä vaativuustasot ja ohjelmat, joissa
mestaruuskilpailut järjestetään sekä mahdolliset avustukset kilpailujen järjestäjille.
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Aluemestaruuskilpailut järjestetään aluetason luokissa. Aluejaosto ohjeistaa tarvittaessa
kilpailunjärjestäjää.
Aluemestaruuskilpailujen TPJ:n, stewardin ja ratamestarin hyväksyy aluejaosto.
Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kilpailusääntöjä.

Esteratsastus
C-ratamestarit lähettävät estekilpailujen ratapiirrokset hyväksyttäväksi alueen nimeämälle henkilölle
vähintään kaksi viikkoa ennen kilpailuja. Muille ratamestareille suositellaan samaa käytäntöä.
Luokka avoin vain mestaruudesta kilpaileville: mestaruusluokissa arvosteluna AM5, kaikista
mitaleista suoritetaan tarvittaessa uusinta (esim. 2 ratsukolla 0 vp ja 4 ratsukolla 4 vp, 0 vp
ratsukot uusivat kullasta ja hopeasta ja 4 vp ratsukot pronssista).
Luokka avoin kaikille: mestaruusluokissa arvosteluna AM5.
Ratsastajalla oltava osallistumisoikeuden antavat tulokset (kvaalitulokset) esteratsastuksen
yleisten kilpailusääntöjen mukaisesti (ks. KS III kohta 333.10.)

Kouluratsastus
Mestaruusluokissa on vähintään kaksi koulutuomaria.
Osallistumisoikeuden antavia tuloksia (kvaalituloksia) ei vaadita.

Kenttäratsastus
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 oltava osallistumisoikeuden vahvistava tulos kenttäratsastuksen yleisten kilpailusääntöjen
mukaisesti (ks. KS IV kohta 428.1. ja 428.2.)

Muut lajit
Lajikomiteat päättävät vuosittain säännöistä ja aluejaostot kilpailtavista aluemestaruuksista.
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Lounais-Suomen alueen mestaruudet ja cupit
YLEISTÄ
Lounais-Suomen alueen aluemestaruuksista voivat kilpailla kaikki ne kilpailijat, jotka ovat kuluvan
kalenterivuoden ajan edustaneet Lounais-Suomen alueen ratsastusseuraa. Poikkeuksena SRL:n
vahvistamien, valtakunnallisesti toimivien seurojen (esim. SuoRa) jäsenet voivat valita, minkä
alueen mestaruuskilpailuun osallistuvat. Alueen cupeihin osallistuvat voivat sitä vastoin edustaa
mitä ratsastusseuraa tahansa.
Mestaruusluokka on virallinen, mikäli siihen osallistuu vähintään 3 ratsastajaa. Mestaruusmitalit
jaetaan kolmelle parhaalle hyväksytyn tuloksen saaneelle.
Aluejaosto hankkii mestaruusruusukkeet ja mitalit. Kilpailunjärjestäjä huolehtii muista
mahdollisista luokkapalkinnoista (esine- ja/tai rahapalkinnot ja ruusukkeet).
Lounais-Suomen aluejaosto pyytää aluemestaruuksien järjestäjiä ehdottamaan
mestaruuskilpailujen toimihenkilöt aluejaostolle 2kk ennen kilpailuja. Aluejaosto vahvistaa
toimihenkilöt:
●

Esteratsastus (henkilökohtainen aluemestaruus ja joukkuemestaruus):
TPJ, ratamestari, estestewardi

●

Kouluratsastus (henkilökohtainen aluemestaruus ja joukkuemestaruus):
TPJ, koulustewardi sekä kaikkiin mestaruusluokkiin 2 - 3 tuomaria/luokka

Järjestäjän on huolehdittava kilpailujen turvallisuusjärjestelyistä, kuten järjestettävä riittävä
ensiapuvalmius ja laadittava turvallisuus-/pelastussuunnitelma. Järjestäjällä on
ilmoitusvelvollisuus päivystävälle eläinlääkärille, ellei kilpailuissa ole paikalla eläinlääkäriä.
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Lounais-Suomen alueen henkilökohtaiset mestaruusluokat v. 2021
Esteratsastus
Luokkien estekorkeudet ovat aluejaoston vuosittain vahvistamat. Luokat ovat avoimia vain
mestaruudesta kilpaileville. Luokkien estekorkeudet vuonna 2021 Lounais-Suomen alueella
ovat:
Pikkuponiratsukot
Isoponiratsukot
Lapsiratsastajat
Juniorit
Suomenhevoset
Seniorit ja nuoret ratsastajat
Taitomestaruus

90cm, tempo 325m/min
100cm, tempo 325m/min
100 cm, tempo 325m/min
110cm, tempo 325m/min
90 cm, tempo 325m/min
120cm, tempo 325m/min
ratsastetaan yhtenä luokkana, pp 80cm, ip 90cm, muut 100cm

Henkilökohtaisen mestaruuden lisäksi ratsukot voivat osallistua myös suomenhevosten
mestaruuteen ja taitomestaruuteen.

Kouluratsastus
Aluejaosto määrittelee ratsastettavat ohjelmat mestaruusluokkiin vuosittain. Luokat
ovat avoimia vain mestaruudesta kilpaileville. Luokkien tasovaatimukset vuonna 2021
Lounais-Suomen alueella ovat:
Poniratsastajat
Helppo B:4 2020
Lapsiratsastajat
Helppo B:4 2020
Nuoret hevoset 5-6v FEI CCI/CIC* A-kenttäkilpailuohjelma 2009
Juniorit
Helppo A:6 2020
Suomenhevoset
Helppo A Kenttäkilpailuohjelma n:o 6 2000/2009
Seniorit ja nuoret ratsastajat Vaativa B FEI Junioreiden joukkueohjelma 2009
Henkilökohtaisen mestaruuden lisäksi ratsukot voivat osallistua myös
suomenhevosten mestaruuteen ja nuorten hevosten mestaruuteen.

Kenttäratsastus
Kaikkien ratsukoiden yhteinen mestaruus
Mestaruusluokka: 90cm
Luokka voi olla avoin kaikille.
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Lounais-Suomen alueen joukkuemestaruudet v. 2021
Joukkuemestaruusluokat järjestetään omina luokkinaan ja luokat ovat avoimia vain
mestaruuksiin osallistuville ratsukoille.
Jokainen seura voi asettaa joukkuemestaruuteen yhden joukkueen kussakin lajissa.
Ratsastaja/hevonen voi osallistua vain yhteen joukkueeseen. Seura nimeää joukkueelle
joukkueenjohtajan, joka voi olla joukkueen jäsen tai joukkueen ulkopuolelta. Yhdellä
joukkueenjohtajalla voi olla johdettavanaan vain yksi joukkue.
Joukkueelle voidaan ilmoittaa yksi vararatsukko, jolla joukkuetta voidaan täydentää, jos
joku varsinaiseen joukkueeseen ilmoitetuista ratsukoista on estynyt osallistumasta.
Joukkueen on vahvistettava kunkin ratsukon estekorkeus/ratsastettava ohjelma sekä
mahdollinen varalle jäävä ratsukko ja sen estekorkeus/ratsastettava ohjelma
viimeistään peruutuksille varatun ajan loppuun mennessä. Kilpailun alettua joukkueen
kokoonpanoa ei voi muuttaa.
Lounais-Suomen alue päättää vuosittain joukkuemestaruuksien osallistumismaksut ja
palkinnot. Vuonna 2021 maksut ovat ilmoittautumismaksu 30€ ja lähtömaksu
30€/joukkue sekä kilpailumaksu 3€/ratsastaja, jälki-ilmoittautumismaksu on
kaksinkertainen ilmoittautumismaksu.
Luokkapalkinnot ovat (120, 100, 80, 60...). Palkinnot maksaa järjestäjä.

Esteratsastuksen joukkuemestaruus
₋
₋
₋

₋
₋

Joukkueeseen kuuluu 3-4 ratsukkoa. Estekorkeudet 2 * 100 cm ja 2 * 110 cm.
Arvostelumenetelmä AM5.
Joukkueen kolmen (3) parhaan ratsukon virhepisteet lasketaan yhteen. Jos kahdella
tai useammalla joukkueella on sama virhepistemäärä, voitosta suoritetaan yksi
uusinta kuuden (korotetun ja/tai pidennetyn) esteen yli. Kolmen parhaan tulos
otetaan huomioon. Jos tulokset uusinnassakin ovat samat, ratkaisee siinä
saavutettu yhteenlaskettu aika. Jos aikakin on sama, joukkueet ovat tasaveroiset.
Uusintaan osallistuvat kaikki joukkueen jäsenet.
Muut joukkueet sijoittuvat perusradan virhepisteiden ja aikojen perusteella.
Joukkuetta, jonka ratsukoiden lukumäärä kilpailun aikana jostain syystä vähenee, ei
hylätä, vaan noudatetaan KS III:n joukkue-esteratsastuksen sääntöä 363.7.
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Kouluratsastuksen joukkuemestaruus
₋

₋

-

Joukkuemestaruudessa ratsastetaan vaativuustasoilla Helppo B: poniratsukot ja
lapsiratsastajat sekä Helppo A: avoin kaikille. Joukkuemestaruus koostuu kolmesta
erillisestä luokasta; yhdestä tasolla helppo B sekä kahdesta tasolla Helppo A.
Aluejaosto määrittelee ohjelmat luokkiin vuosittain.
Vuonna 2021 ratsastettavien joukkuemestaruusluokkien ohjelmat ovat:
● He B: Helppo B:5 2020
● He A: FEI CCI/CIC* A-kenttäkilpailuohjelma 2009
● He A: Helppo A:7 2020
Joukkueeseen kuuluu 3-4 ratsukkoa. Joukkueiden on asetettava vähintään
yksi ratsukko kumpaankin Helppo A -tasoiseen luokkaan. 0-2 ratsukkoa voi
ratsastaa helppo B -tasoisen luokan. Joukkue voi siis koostua myös
pelkästään Helppo A – luokkia ratsastavista ratsukoista. Kuhunkin luokkaan
voi kuitenkin osallistua enintään kaksi saman joukkueen jäsentä.

-

Joukkueen tuloksen muodostaa kolmen parhaan ratsukon saavuttama
yhteenlaskettu prosenttimäärä huolimatta siitä, mitä ohjelmaa he
ratsastavat.

₋
₋

Korkeimman prosenttimäärän saavuttanut joukkue on voittaja.
Prosenttimäärien ollessa tasan sijoilla 1- 3 on parempi joukkue se, jonka heikoin
joukkueen tulokseen mukaan laskettava ratsukko on saavuttanut korkeimman
prosenttimäärän. Mikäli prosenttimäärä on sama, niin paremmuuden ratkaisevat
kolmea tuomaria käytettäessä ratsukon korkein mediaanitulos tai kahta tuomari
käytettäessä C-tuomarin antama lopputulos. Muilla sijoilla saman tuloksen
saavuttaneet joukkueet ovat samanarvoiset.

TUNTIRATSASTAJIEN ALUEMESTARUUS
-

-

Kilpailu on avoin Lounais-Suomen alueella toimivien SRL:n hyväksymien
ratsastuskoulujen oppilaille.
Kilpailu järjestetään seuratasolla ja mestaruuksista kilpaillaan este- ja
kouluratsastuksessa.
Mestaruusluokat ovat avoimia poni-, juniori- ja senioriratsastajille, jotka
ratsastavat säännöllisesti ratsastuskoulun opetustunneilla opetushevosilla
ja - poneilla, eivätkä ole kuluvan tai edellisen kalenterivuoden aikana
osallistuneet kansallisiin este-, koulu- tai kenttäratsastusluokkiin tai
aluetasolla Helppo A/100cm/ tutustumisluokkaan tai vaikeampiin luokkiin.
Ikärajat ovat: poniratsastajat: 8-16v, juniorit 10-18v ja seniorit yli 18-v.
Kilpailijan tulee kuulua SRL:n jäsenseuraan, mutta näissä mestaruuksissa
hän edustaa yhtä ratsastuskoulua. Kilpailijalla tulee olla seurakilpailulupa.
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-

-

-

Kilpailu on avoin ratsastuskoulujen hevosille/poneille, jotka ovat
säännöllisessä opetuskäytössä eivätkä ole osallistuneet kansallisiin
kilpailuihin este-, koulu- tai kenttäratsastusluokkiin tämän tai edellisen
kalenterivuoden aikana. Ratsun on löydyttävä Kipasta.
Ratsastaja voi kilpailla vain yhdestä mestaruudesta kummassakin lajissa ja
osallistua lajiin vain yhdellä hevosella/ponilla.
Hevosella/ponilla voi kilpailla yksi tai kaksi ratsastajaa, mutta korkeintaan 2
starttia/hevonen tai poni/päivä.
Ammatissa toimiva, ammattiin opiskeleva (ohjaaja, opettaja tai ratsuttaja) tai
opettajan tehtävissä sijaistava henkilö ei saa osallistua kilpailuihin.
Turvaliivin käyttäminen on suositeltavaa.
Kutsuun tulee laittaa maininta, että ratsun satulointi ja suitsitus voi poiketa
sääntöjen mukaisesta (esimerkiksi ponilla voi tarvittaessa olla häntäremmi), mutta
tästä on sovittava kilpailun puheenjohtajatuomarin kanssa ajoissa ennen omaa
lähtövuoroa.
Mestaruusluokat
o Kouluratsastus:
● poniratsukot He C:1 2000
● junioriratsukot HeB:0 2009
● senioriratsukot HeB:0 2009
o Esteratsastus:
● poniratsukot 65 cm, AM5 (mitaleista uusitaan)
● junioriratsukot 75 cm, AM5 (mitaleista uusitaan)
● senioriratsukot 80 cm, AM5 (mitaleista uusitaan)

SIJOITUS JA PALKINNOT
-

-

Alue jakaa kunkin ryhmän kolmelle parhaalle hyväksytyn suorituksen tehneelle
mestaruusmitalit ja ruusukkeet.
Järjestäjä huolehtii luokkapalkinnoista ja voi halutessaan jakaa myös
kannustuspalkintoja.

JÄRJESTELYT
-

Toimihenkilöiltä vaaditaan voimassa olevat lisenssit: kouluratsastuksessa 1
koulutuomari/ luokka, esteratsastuksessa TPJ ja ratamestari.
Koulutuomarin on huomioitava jääviysasiat.
Järjestäjän on huolehdittava ensiapuvalmiudesta ja tehtävä pelastussuunnitelma.
Järjestäjällä on ilmoitusvelvollisuus päivystävälle eläinlääkärille.
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AIKUISMESTARUUS
-

-

-

-

Kilpailut ovat avoimet kaikille alueen seurojen jäsenille, jotka KS I mukaan ovat
senioreja eivätkä ole kuluvan tai neljän edellisen kalenterivuoden aikana kilpailleet
alue- tai kansallisella tasolla este-, kenttä- tai kouluratsastuksessa.
Ratsastaja voi kilpailla mestaruudesta kummassakin lajissa ja osallistua lajiin
vain yhdellä hevosella/ponilla.
Aluejaosto määrittelee mestaruusluokkien arvostelut vuosittain. Vuonna
2021 arvostelut ovat
● esteratsastus: 70 cm, arv. AM5 (mitaleista uusitaan), SRL:n
vakiorata aikuisratsastajille
● kouluratsastus: aikuisohjelma 2002
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä, kilpailuasu on siisti
ratsastusasu ja ratsastajan tulee käyttää hyväksyttyä turvakypärää.
Kilpailu on seuratason kilpailu. Kilpailijalta vaaditaan Lounais-Suomen alueella
olevan SRL:oon kuuluvan seuran jäsenyys sekä seurakilpailulupa. Ratsun tulee
löytyä Kipasta.
Lounais-Suomen alue jakaa mestaruusmitalit ja ruusukkeet.
Kilpailunjärjestäjä maksaa mestaruusluokkien palkinnot.

-

SUOMEN RATSUTARVIKE ESTEALUECUP
₋
₋
₋
₋

₋
₋

₋
₋

Sarjaan kuuluu 4 osakilpailua ja finaali.
Cup on avoin ratsukoille, jotka eivät ole kilpailleet kansallisella tasolla 130cm tai sitä
korkeammissa luokissa.
Osakilpailut järjestetään tasolla 100cm, arv. 367.1(A2/A2), avoin kaikille.
Kahden parhaan osakilpailun sijalukupisteet lasketaan yhteen ja ne siirtyvät
ratsukon mukana finaaliin. Osallistumisoikeus finaaliin on kaikilla niillä
ratsukoilla, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet kaksi osakilpailua.
Finaali järjestetään tasolla 105cm, arv. 367.1(A2/A2), avoin kaikille
Finaalissa sijalukupisteet ovat kaksinkertaisia. Paremmuuden ratkaisee
kahden osakilpailun ja finaalin yhteenlasketut sijalukupisteet. Tasatuloksen
sattuessa finaalin sijalukupisteet ratkaisevat voittajan.
Järjestäjät huolehtivat luokkapalkinnoista. Lisäksi Suomen Ratsutarvike
palkitsee kunkin osakilpailun voittajan tuotepalkinnolla.
Suomen Ratsutarvike palkitsee kolme parasta ratsukkoa lahjakortein.
○ I palk: 150€ lahjakortti
○ II palk: 100€ lahjakortti
○ III palk. 75€ lahjakortti
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SUOMEN RATSUTARVIKE KOULUALUECUP
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋

Sarjaan kuuluu 4 osakilpailua ja finaali.
Cup on avoin ratsukoille, jotka eivät ole kilpailleet kansallisella tasolla vaativa A tai
sitä vaativammissa luokissa.
Osakilpailut ja finaali ratsastetaan tasolla He A.
Kahden parhaan osakilpailun prosentit lasketaan yhteen ja ne otetaan mukaan
lopputulokseen.
Osallistumisoikeus finaaliin on kaikilla niillä ratsukoilla, jotka ovat hyväksytysti
suorittaneet kaksi osakilpailua.
Paremmuuden ratkaisevat kahden osakilpailun ja finaalin yhteenlasketut
prosentit. Tasatuloksen sattuessa finaalin prosentit ratkaisevat voittajan.
Järjestäjät huolehtivat luokkapalkinnoista. Lisäksi Suomen Ratsutarvike
palkitsee kunkin osakilpailunvoittajan tuotepalkinnolla.
Suomen Ratsutarvike palkitsee kolme parasta ratsukkoa lahjakortein.
○ I palk: 150€ lahjakortti
○ II palk: 100€ lahjakortti
○ III palk. 75€ lahjakortti

