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LÄHITAPIOLA GRAND PRIX 2020
1. Kilpailusarjaan kuuluu viisi (5) osakilpailua ja finaali. Pisteitä otetaan huomioon enintään kolmesta (3)
osakilpailusta ja finaalista.
2. Osallistumisoikeus
Kilpailu on avoin nuorille ja senioriratsastajille kaikilla hevosilla. Ratsukolla tulee olla yksi hyväksytty
suoritus jostakin ko. kilpailuviikonlopun luokasta ennen osakilpailuluokkaa. Kilpailu on
ratsukkokohtainen ja ratsastaja voi osallistua osakilpailuihin usealla hevosella. Ratsukko ei voi osallistua
samana viikonloppuna sekä LähiTapiola Future Challenge, SRL 100-cup-, Small GP-, MiniGP- että
LähiTapiola GP-sarjoihin.
3. Kilpailusarjaan ilmoittautuminen
Kilpailusarjaan ja karsintaluokkaan ilmoittautuminen tapahtuu kunkin osakilpailun järjestäjälle
kilpailukutsun mukaisesti. Erillistä sarjaan ilmoittautumista ei ole.
-

Ilmoittautumismaksu
Sarjakilpailumaksu on 30 € per ratsukko per osakilpailun karsintaluokka/finaali. Ratsastajat maksavat
sarjakilpailumaksun järjestäjälle. Sarjakilpailumaksu maksetaan KIPAn kautta. Järjestäjä lisää
sarjakilpailumaksun KIPAan. GP luokan ilmoittautumis- ja lähtömaksut ovat enintään 50e (sis.
Mahdollisen ALV:n).

4. Arvostelu ja estekorkeudet
LähiTapiola GP luokka: Ensimmäinen osakilpailu ratsastetaan 140 + 145 cm:n, neljä osakilpailua
sekä finaali 145+150 cm:n tasolla, kaksi kierrosta, arvostelu A.2.0. + A.2.0. tempo 375 m/min tai
ratamestarin ja tuomariston pj:n erikseen sopiessa 350–400 m/min.
5. Toimihenkilöt
SRL vahvistaa Grand Prix -osakilpailuille pj-tuomarin, ratamestarin ja päästewardin sekä tarvittaessa
muut kilpailun avainhenkilöt.
6. Sarjakilpailupisteet
Kilpailuissa jaetaan pisteitä 20 parhaalle ratsukolle seuraavasti:
GP-luokka, osakilpailu:
20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1.
Finaali:
30, 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
7. LähiTapiola Grand Prix osakilpailu
-

Osakilpailu ratsastetaan sunnuntaina

-

Ensimmäisen osakilpailun lähtöjärjestys arvotaan.

-

Seuraavissa osakilpailuissa lähtöjärjestys määräytyy GP-pisteiden mukaisesti käänteisessä
paremmuusjärjestyksessä. Ratsukot, joilla ei ole GP-pisteitä, arvotaan omana ryhmänään pisteitä
saaneiden edelle.

-

Mikäli ratsastajalla on useampia hevosia, niin ne sijoitetaan lähtemään niin, että hevosten väliin jää
mahdollisimman monta ratsukkoa, kuitenkin siten, että ratsastajan eniten sarjakilpailupisteitä kerännyt
hevonen starttaa oikealla lähtöpaikalla. Toinen kierros alkaa aikaisintaan 30 minuuttia ensimmäisen
kierroksen päättymisestä.

-

Toiselle kierrokselle pääsee kymmenen (10) parasta ensimmäiselle kierrokselle osallistuneista
ratsukoista, kuitenkin niin, että kaikki ensimmäisen kierroksen virhepisteittä ratsastaneet ratsukot
pääsevät toiselle kierrokselle.

-

Toisella kierroksella lähtöjärjestys on käänteinen ensimmäisen kierroksen tulosjärjestykseen nähden.
Saman tuloksen saaneet (virhepisteet ja aika) ratsukot lähtevät ensimmäisen kierroksen mukaisessa
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lähtöjärjestyksessä. Mikäli ratsastajalla on useampia hevosia, tulee hänen lähteä parhaiten
menestyneellä hevosellaan oikealla lähtöpaikalla, toinen hevosista sijoitetaan lähtemään niin, että väliin
jää mahdollisimman monta ratsukkoa.
-

Tuloksen ratkaisee kahden kierroksen yhteistulos (vp:t) ja toisen kierroksen aika.

-

Toisella kierroksella hylätyksi tullut/keskeyttänyt sijoittuu viimeiseksi toiselle kierrokselle lähteneistä.

-

Ratsukot, jotka eivät ole oikeutettuja osallistumaan toiselle kierrokselle, sijoittuvat ensimmäisen
kierroksen tuloksen mukaiselle sijaluvulle (arvostelu. A.2.0.).

8. Osakilpailupalkinnot
-

LähiTapiola Grand Prix -osakilpailuiden 10 parasta saavat palkintorahaa seuraavasti (palkintoraha
edellyttää hyväksyttyä tulosta ensimmäiseltä ja toiselta kierrokselta):
1.400,- 1000,- 600,- 400,- 250,- 150- , 100,- 100,- 100,- 100,-

-

Järjestäjä maksaa sarjakilpailupalkinnot ratsastajan ilmoittamalle tilille, ja laskuttaa palkintotuen SRL:lta
kuukauden kuluessa kilpailusta.

-

SRL toimittaa osakilpailuiden sijoittuneille ruusukkeet (10kpl) sekä voittajalle loimen.

9. LähiTapiola Grand Prix -finaali
-

LähiTapiola Grand Prix finaali on avoin ratsukoille, jotka ovat saavuttaneet LähiTapiola
sarjakilpailupisteitä vähintään yhdestä LähiTapiola osakilpailusta

-

LähiTapiola Grand Prix -finaaliluokka 145+150 cm, kaksi kierrosta, arvostelu A.2.0. + A.2.0. tempo 375
m/min.

-

Lähtöjärjestys määräytyy sarjan ratsukkokohtaisten kokonaispisteiden mukaisesti käänteisessä
paremmuusjärjestyksessä. Mikäli ratsastajalla on useampia hevosia, hevosten lähtöjärjestys arvotaan ja
hevoset sijoitetaan siten, että väliin jää mahdollisimman monta ratsukkoa. Kuitenkin siten, että
ratsastajan parhaiten sijoittunut hevonen starttaa oikealla lähtöpaikalla. Toinen kierros alkaa
aikaisintaan 30 minuuttia ensimmäisen kierroksen päättymisestä.

-

Toiselle kierrokselle pääsee kymmenen (10) parasta ensimmäiselle kierrokselle osallistuneista
ratsukoista, kuitenkin niin, että kaikki ensimmäisen kierroksen virhepisteittä ratsastaneet ratsukot
pääsevät toiselle kierrokselle.

-

Toisella kierroksella lähtöjärjestys on käänteinen ensimmäisen kierroksen tulosjärjestykseen nähden.
Saman tuloksen saaneet (virhepisteet ja aika) ratsukot lähtevät ensimmäisen kierroksen mukaisessa
lähtöjärjestyksessä. Mikäli ratsastajalla on useampia hevosia, tulee hänen lähteä parhaiten
menestyneellä hevosellaan oikealla lähtöpaikalla, toinen hevosista sijoitetaan lähtemään niin, että väliin
jää mahdollisimman monta ratsukkoa.

-

Tuloksen ratkaisee kahden kierroksen yhteistulos (vp:t) ja toisen kierroksen aika.

-

Toisella kierroksella hylätyksi tullut/keskeyttänyt sijoittuu viimeiseksi toiselle kierrokselle lähteneistä.

-

Ratsukot, jotka eivät ole oikeutettuja osallistumaan toiselle kierrokselle, sijoittuvat ensimmäisen
kierroksen tuloksen mukaiselle sijaluvulle (arvostelu. A.2.0.).

10. Sarjan ja finaalin palkinnot
-

Finaalin kymmenen (10) parasta ratsukkoa saavat palkintorahaa seuraavasti (palkintoraha edellyttää
hyväksyttyä tulosta ensimmäiseltä ja toiselta kierrokselta):
2 000€, 1 400€, 1 000€, 600€, 400€, 250€, 100€, 100€, 100€, 100€.

-

Järjestäjä maksaa finaalin palkinnot ratsastajan ilmoittamalle tilille, ja laskuttaa palkintotuen SRL:lta
kuukauden kuluessa kilpailusta.

-

SRL toimittaa finaalin sijoittuneille ruusukkeet (10kpl) sekä voittajalle loimen.

-

LähiTapiola Grand Prix -kilpailusarjan voittaja on eniten pisteitä osakilpailuista ja finaalista kerännyt
ratsukko, kolmen osakilpailun ja finaalin pisteet huomioon ottaen. Mikäli pisteet ovat tasan, ratkaisee
sijoitus finaalissa. Mikäli sekin on tasan, ovat ratsukot tasaveroiset ja palkintoraha jaetaan voittajien
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kesken.
Kilpailusarjassa palkitaan kolme parasta ratsukkoa seuraavasti: 5 000€, 3 000€, 2 000€. SRL maksaa
palkintorahan ratsastajan ilmoittamalle tilille jälkikäteen.
LÄHITAPIOLA GRAND PRIX KILPAILUPAIKKAKUNNAT 2020
1.
8.-10.5.
Ratsastuskeskus Aino/Järvenpää
2.
22.-24.5.
Powerpark/Kauhava
3.
12.-14.6.
YHO / Ypäjä
4.
3.-5.7.
Savonlinna OperaGames/ SvR
5.
10.-12.7.
Salo Horse Show
7.
14.-16.8.
GP Finaalit / Helsinki
(Oikeus muutoksiin pidätetään)
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LÄHITAPIOLA FUTURE CHALLENGE
1. Kilpailusarjaan kuuluu viisi (5) osakilpailua ja finaali. Pisteitä otetaan huomioon enintään kolmesta (3)
osakilpailusta ja finaalista.
2. Osallistumisoikeus
-

Kilpailu on avoin junioreille ja nuorille ratsastajille, kaikilla hevosille.

-

Kilpailu on ratsukkokohtainen ja ratsastaja voi osallistua kilpailuihin usealla hevosella.

-

Ratsukko ei voi osallistua samana viikonloppuna sekä LähiTapiola Future Challenge-, SRL 100-cup-, Small
GP,- MiniGP että LähiTapiola GP-luokkaan.

3. Kilpailusarjaan ilmoittautuminen
Kilpailusarjaan ilmoittautuminen tapahtuu kunkin osakilpailun järjestäjälle kilpailukutsun mukaisesti.
Erillistä sarjaan ilmoittautumista ei ole.
4. Ilmoittautumismaksu
Sarjakilpailumaksu on 30 € per ratsukko per osakilpailu/finaali. Ratsastajat maksavat
sarjakilpailumaksun järjestäjälle. Sarjakilpailumaksu maksetaan KIPAan. Järjestäjä lisää
sarjakilpailumaksun KIPAan. Osakilpailun ilmoittautumis- ja lähtömaksut ovat enintään 40e (sis.
Mahdollisen ALV:n).
5. Arvostelu ja estekorkeudet
Ensimmäinen osakilpailu ratsastetaan tasolla 130 + 135cm. Loput osakilpailut ratsastetaan tasolla 135 +
140 cm , kaksi kierrosta, arvostelu A.2.0. + A.2.0., tempo 375 m/min tai ratamestarin ja tuomariston
pj:n erikseen sopiessa 350 tai 400 m/min.
6. Toimihenkilöt
SRL vahvistaa osakilpailu ille pj-tuomarin, ratamestarin ja päästewardin sekä tarvittaessa muut kilpailun
avainhenkilöt.
7. Sarjakilpailupisteet
Kilpailuissa jaetaan pisteitä 20 parhaalle seuraavasti:
Osakilpailut:
20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1.
Finaaliluokka:
30, 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
8. LähiTapiola Future Challenge osakilpailu
-

Osakilpailuluokka ratsastetaan kutsun mukaan lauantaina tai sunnuntaina

-

Ensimmäisessä osakilpailussa lähtöjärjestys arvotaan.

-

Seuraavissa osakilpailuissa lähtöjärjestys määräytyy sarjakilpailupisteiden mukaisesti käänteisessä
paremmuusjärjestyksessä. Ratsukot, joilla ei ole sarjakilpailupisteitä, arvotaan omana ryhmänään
pisteitä saaneiden edelle.

-

Mikäli ratsastajalla on useampia hevosia, niin hevosten lähtöjärjestys arvotaan ja ne sijoitetaan
lähtemään niin, että hevosten väliin jää mahdollisimman monta ratsukkoa, Kuitenkin siten, että
ratsastajan parhaiten sijoittunut hevonen starttaa oikealla lähtöpaikalla.

-

Toinen kierros alkaa aikaisintaan 30 minuuttia ensimmäisen kierroksen päättymisestä.

-

Toiselle kierrokselle pääsee kymmenen (10) parasta ensimmäiselle kierrokselle osallistuneista
ratsukoista, kuitenkin niin, että kaikki ensimmäisen kierroksen virhepisteittä ratsastaneet ratsukot
pääsevät toiselle kierrokselle.
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-

Toisella kierroksella lähtöjärjestys on käänteinen ensimmäisen kierroksen tulosjärjestykseen nähden.
Saman tuloksen saaneet (virhepisteet ja aika) ratsukot lähtevät ensimmäisen kierroksen mukaisessa
lähtöjärjestyksessä. Mikäli ratsastajalla on useampia hevosia, tulee hänen lähteä parhaiten
menestyneellä hevosellaan oikealla lähtöpaikalla, toinen hevosista sijoitetaan lähtemään niin, että väliin
jää mahdollisimman monta ratsukkoa.

-

Tuloksen ratkaisee kahden kierroksen yhteistulos (vp:t) ja toisen kierroksen aika.

-

Toisella kierroksella hylätyksi tullut/keskeyttänyt sijoittuu viimeiseksi toiselle kierrokselle lähteneistä.

-

Ratsukot, jotka eivät ole oikeutettuja osallistumaan toiselle kierrokselle, sijoittuvat ensimmäisen
kierroksen tuloksen mukaiselle sijaluvulle (arvostelu. A.2.0.).

9. LähiTapiola Future Challenge –finaali
-

LähiTapiola Future Challenge finaali on avoin ratsukoille, jotka ovat saavuttaneet Future Challenge
sarjakilpailupisteitä vähintään yhdestä Future Challenge osakilpailusta

-

Future Challenge -finaaliluokka 135 + 140 cm, kaksi kierrosta, arvostelu A.2.0 + A.2.0, 375 m/min tai
ratamestarin ja tuomariston pj:n erikseen sopiessa 350 tai 400 m/min.

-

Lähtöjärjestys määräytyy sarjan ratsukkokohtaisten kokonaispisteiden mukaisesti käänteisessä
paremmuusjärjestyksessä.

-

Mikäli ratsastajalla on useampia hevosia, hevosten lähtöjärjestys arvotaan ja hevoset sijoitetaan siten,
että väliin ja mahdollisimman monta ratsukkoa. Kuitenkin siten, että ratsastajan parhaiten sijoittunut
hevonen starttaa oikealla lähtöpaikalla.

-

Toinen kierros alkaa aikaisintaan 30 minuuttia ensimmäisen kierroksen päättymisestä.

-

Toiselle kierrokselle pääsee kymmenen (10) parasta ensimmäiselle kierrokselle osallistuneista
ratsukoista, kuitenkin niin, että kaikki ensimmäisen kierroksen virhepisteittä ratsastaneet ratsukot
pääsevät toiselle kierrokselle.

-

Toisella kierroksella lähtöjärjestys on käänteinen ensimmäisen kierroksen tulosjärjestykseen nähden.
Saman tuloksen saaneet (virhepisteet ja aika) ratsukot lähtevät ensimmäisen kierroksen mukaisessa
lähtöjärjestyksessä. Mikäli ratsastajalla on useampia hevosia, tulee hänen lähteä parhaiten
menestyneellä hevosellaan oikealla lähtöpaikalla, toinen hevosista sijoitetaan lähtemään niin, että väliin
jää mahdollisimman monta ratsukkoa.

-

Tuloksen ratkaisee kahden kierroksen yhteistulos (vp:t) ja toisen kierroksen aika.

-

Toisella kierroksella hylätyksi tullut/keskeyttänyt sijoittuu viimeiseksi toiselle kierrokselle lähteneistä.

-

Ratsukot, jotka eivät ole oikeutettuja osallistumaan toiselle kierrokselle, sijoittuvat ensimmäisen
kierroksen tuloksen mukaiselle sijaluvulle (arvostelu. A.2.0.).

10. Palkinnot
-

LähiTapiola Future Challenge -osakilpailuiden sijoittuneet palkitaan seuraavasti:
500,-, 350,-, 250,-, 150,-, 100,-, 80… euroa. Järjestäjä maksaa sarjakilpailupalkinnot ratsastajan
ilmoittamalle tilille, ja laskuttaa palkintotuen SRL:lta kuukauden kuluessa kilpailusta.

-

SRL toimittaa osakilpailuiden kolmelle parhaalle sijoittuneelle ruusukkeet sekä voittajalle loimen.
Järjestäjä huolehtii ruusukepalkinnot muille sijoittuneille.

-

Finaaliluokan sijoittuneet palkitaan seuraavasti:
800€, 500€, 300€, 200€, 120€…

-

SRL toimittaa finaaliluokan kolmelle parhaalle sijoittuneelle ruusukkeet sekä voittajalle loimen.
Järjestäjä huolehtii ruusukepalkinnot muille sijoittuneille.

-

LähiTapiola Future Challenge -kilpailusarjan voittaja on eniten pisteitä osakilpailuista ja finaalista
kerännyt ratsukko, kolmen osakilpailun ja finaalin pisteet huomioon ottaen. Mikäli pisteet ovat tasan,
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ratkaisee sijoitus finaalissa. Mikäli sekin on tasan, ovat ratsukot tasaveroiset ja palkintoraha jaetaan
voittajien kesken.
-

Kilpailusarjassa palkitaan kolme parasta ratsukkoa seuraavasti: 1 200€, 750€, 500€. SRL maksaa
palkintorahan ratsastajan ilmoittamalle tilille jälkikäteen.
LÄHITAPIOLA FUTURE CHALLENGE KILPAILUPAIKKAKUNNAT 2020
1.
8.-10.5.
Ratsastuskeskus Aino/Järvenpää
2.
22.-24.5.
Powerpark/Kauhava
3.
12.-14.6.
YHO / Ypäjä
4.
3.-5.7.
Savonlinna Operagames/SvR
5.
17.-19.7.
Ratsastuskeskus Lupis/Kiuruvesi
6.
14.-16.8.
GP Finaalit / Helsinki
(Oikeus muutoksiin pidätetään)
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SRL 100-CUP 2020
1. Kilpailusarjaan kuuluu viisi (5) osakilpailua ja finaali. Pisteitä otetaan huomioon enintään kolmesta (3)
osakilpailusta ja finaalista.
2. Osallistumisoikeus
-

Kilpailu on avoin kaikille, kaikilla hevosille.

-

Kilpailu on ratsukkokohtainen ja ratsastaja voi osallistua kilpailuihin usealla hevosella.

-

Ratsukko ei voi osallistua samana viikonloppuna sekä LähiTapiola Future Challenge, SRL 100-cup-, Small
GP-, Mini GP että LähiTapiola GP-luokkaan.

3. Kilpailusarjaan ilmoittautuminen
Kilpailusarjaan ilmoittautuminen tapahtuu kunkin osakilpailun järjestäjälle kilpailukutsun mukaisesti.
Erillistä sarjaan ilmoittautumista ei ole.
4. Ilmoittautumismaksu
Sarjakilpailumaksu on 30 € per ratsukko per osakilpailu/finaali. Ratsastajat maksavat
sarjakilpailumaksun järjestäjälle. Sarjakilpailumaksu maksetaan KIPAan. Järjestäjä lisää
sarjakilpailumaksun KIPAan. Osakilpailun ilmoittautumis- ja lähtömaksut ovat enintään 40e (sis.
Mahdollisen ALV:n).
5. Arvostelu ja estekorkeudet
Ensimmäinen osakilpailu ratsastetaan tasolla 135cm , loput osakilpailut tasolla 140cm arvostelu Am5,
tempo 350 m/min tai ratamestarin ja tuomariston pj:n erikseen sopiessa 325 tai 375m/min.
6. Toimihenkilöt
SRL vahvistaa osakilpailuille pj-tuomarin, ratamestarin ja päästewardin sekä tarvittaessa muut kilpailun
avainhenkilöt.
7. Sarjakilpailupisteet
Kilpailuissa jaetaan pisteitä 20 parhaalle seuraavasti:
Osakilpailut:
20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1.
Finaaliluokka:
30, 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
40, 35, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
8. SRL 100-cup:n osakilpailu
-

Osakilpailuluokka ratsastetaan kutsun mukaan lauantaina tai sunnuntaina

-

Ensimmäisessä osakilpailussa lähtöjärjestys arvotaan.

-

Seuraavissa osakilpailuissa lähtöjärjestys määräytyy sarjakilpailupisteiden mukaisesti käänteisessä
paremmuusjärjestyksessä. Ratsukot, joilla ei ole sarjakilpailupisteitä, arvotaan omana ryhmänään
pisteitä saaneiden edelle.

-

Mikäli ratsastajalla on useampia hevosia, niin hevosten lähtöjärjestys arvotaan ja ne sijoitetaan
lähtemään niin, että hevosten väliin jää mahdollisimman monta ratsukkoa, Kuitenkin siten, että
ratsastajan parhaiten sijoittunut hevonen starttaa oikealla lähtöpaikalla.

9. SRL 100-cup:n finaali
-

SRL 100-cup:n finaali on avoin ratsukoille, jotka ovat saavuttaneet SRL100-cup:n sarjakilpailupisteitä
vähintään yhdestä osakilpailusta
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-

SRL100-cup -finaaliluokka 140cm, arvostelu Am5, 375 m/min tai ratamestarin ja tuomariston pj:n
erikseen sopiessa 350m/min.

-

Lähtöjärjestys määräytyy sarjan ratsukkokohtaisten kokonaispisteiden mukaisesti käänteisessä
paremmuusjärjestyksessä.

-

Mikäli ratsastajalla on useampia hevosia, hevosten lähtöjärjestys arvotaan ja hevoset sijoitetaan siten,
että väliin ja mahdollisimman monta ratsukkoa. Kuitenkin siten, että ratsastajan parhaiten sijoittunut
hevonen starttaa oikealla lähtöpaikalla.

11. Palkinnot
-

SRL100cup:n osakilpailuiden sijoittuneet palkitaan seuraavasti:
400€, 300€, 200€, 120€, 80€… euroa. Järjestäjä maksaa sarjakilpailupalkinnot ratsastajan ilmoittamalle
tilille, ja laskuttaa palkintotuen SRL:lta kuukauden kuluessa kilpailusta.

-

SRL toimittaa osakilpailuiden kolmelle parhaalle sijoittuneelle ruusukkeet sekä voittajalle loimen.
Järjestäjä huolehtii ruusukepalkinnot muille sijoittuneille.

-

Finaaliluokan sijoittuneet palkitaan seuraavasti:
750€, 500€, 300€, 200€, 100€…

-

SRL toimittaa finaaliluokan kolmelle parhaalle sijoittuneelle ruusukkeet sekä voittajalle loimen.
Järjestäjä huolehtii ruusukepalkinnot muille sijoittuneille.

-

SRL100cup -kilpailusarjan voittaja on eniten pisteitä osakilpailuista ja finaalista kerännyt ratsukko,
kolmen osakilpailun ja finaalin pisteet huomioon ottaen. Mikäli pisteet ovat tasan, ratkaisee sijoitus
finaalissa. Mikäli sekin on tasan, ovat ratsukot tasaveroiset ja palkintoraha jaetaan voittajien kesken.

-

Kilpailusarjassa palkitaan kolme parasta ratsukkoa seuraavasti: 1 000€, 500€, 250€. SRL maksaa
palkintorahan ratsastajan ilmoittamalle tilille jälkikäteen.

-

Sarjan kokonaistuloksen paras 7-vuotias hevonen palkitaan 250€. SRL 100-cup:n paras 7-vuotias
hevonen on eniten pisteitä osakilpailuista ja finaalista kerännyt hevonen, kolmen osakilpailun ja finaalin
pisteet huomioon ottaen. Mikäli pisteet ovat tasan, ratkaisee sijoitus finaalissa. Mikäli sekin on tasan,
ovat hevoset tasaveroiset ja palkintoraha jaetaan voittajien kesken.

SRL 100CUP KILPAILUPAIKKAKUNNAT 2020
1.
1.-3.5.
TUUR/Järvenpää
2.
22.-24.5.
Powerpark /Kauhava
3.
12.-14.6.
YHO / Ypäjä
4.
3.-5.7.
Savonlinna Operagames/SvR
5.
17.-19.7.
Ratsastuskeskus Lupis/Kiuruvesi
6.
14.-16.8.
GP Finaalit / Helsinki
(Oikeus muutoksiin pidätetään)
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SMALL GP 2020
1. Kilpailusarjaan kuuluu viisi (5) osakilpailua ja finaali. Pisteitä otetaan huomioon enintään kolmesta (3)
osakilpailusta ja finaalista.
2. Osallistumisoikeus
-

Kilpailu on avoin kaikille, kaikilla hevosille.

-

Kilpailu on ratsukkokohtainen ja ratsastaja voi osallistua kilpailuihin usealla hevosella.

-

Ratsukko ei voi osallistua samana viikonloppuna sekä LähiTapiola Future Challenge, SRL 100-cup-,
MiniGP-, SmallGP- että LähiTapiola GP-luokkaan.

3. Kilpailusarjaan ilmoittautuminen
Kilpailusarjaan ilmoittautuminen tapahtuu kunkin osakilpailun järjestäjälle kilpailukutsun mukaisesti.
Erillistä sarjaan ilmoittautumista ei ole.
4. Arvostelu ja estekorkeudet
Ensimmäinen osakilpailu ratsastetaan tasolla 125cm , neljä osakilpailua tasolla 130cm, arvostelu Am5
tai Am5.2, tempo 350 m/min tai ratamestarin ja tuomariston pj:n erikseen sopiessa 325 tai 375m/min.
5. Toimihenkilöt
SRL vahvistaa osakilpailuille pj-tuomarin, ratamestarin ja päästewardin sekä tarvittaessa muut kilpailun
avainhenkilöt.
6. Sarjakilpailupisteet
Kilpailuissa jaetaan pisteitä 20 parhaalle seuraavasti:
Osakilpailut:
20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1.
Finaaliluokka:
30, 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
7. Small GP:n osakilpailu
-

Osakilpailuluokka ratsastetaan kutsun mukaan lauantaina tai sunnuntaina

-

Ensimmäisessä osakilpailussa lähtöjärjestys arvotaan.

-

Seuraavissa osakilpailuissa lähtöjärjestys määräytyy sarjakilpailupisteiden mukaisesti käänteisessä
paremmuusjärjestyksessä. Ratsukot, joilla ei ole sarjakilpailupisteitä, arvotaan omana ryhmänään
pisteitä saaneiden edelle.

-

Mikäli ratsastajalla on useampia hevosia, niin hevosten lähtöjärjestys arvotaan ja ne sijoitetaan
lähtemään niin, että hevosten väliin jää mahdollisimman monta ratsukkoa, Kuitenkin siten, että
ratsastajan parhaiten sijoittunut hevonen starttaa oikealla lähtöpaikalla.

8. Small GP:n finaali
- Small GP:n finaali on avoin ratsukoille, jotka ovat saavuttaneet Small GP:n sarjakilpailupisteitä vähintään
yhdestä osakilpailusta
-

Small GP -finaaliluokka 130cm, arvostelu Am5, 375 m/min tai ratamestarin ja tuomariston pj:n erikseen
sopiessa 350 m/min.

-

Lähtöjärjestys määräytyy sarjan ratsukkokohtaisten kokonaispisteiden mukaisesti käänteisessä
paremmuusjärjestyksessä.
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-

Mikäli ratsastajalla on useampia hevosia, hevosten lähtöjärjestys arvotaan ja hevoset sijoitetaan siten,
että väliin ja mahdollisimman monta ratsukkoa. Kuitenkin siten, että ratsastajan parhaiten sijoittunut
hevonen starttaa oikealla lähtöpaikalla.

9. Palkinnot
-

Small GP:n osakilpailuissa järjestäjän määrittelemät palkinnot

-

Finaaliluokan sijoittuneet palkitaan seuraavasti:
500€, 300€, 200€, 100€, 80€….. SRL maksaa palkintorahan järjestäjälle kilpailun jälkeen.

-

Small GP -kilpailusarjan voittaja on eniten pisteitä osakilpailuista ja finaalista kerännyt ratsukko, kolmen
osakilpailun ja finaalin pisteet huomioon ottaen. Mikäli pisteet ovat tasan, ratkaisee sijoitus finaalissa.
Mikäli sekin on tasan, ovat ratsukot tasaveroiset ja palkintoraha jaetaan voittajien kesken.

-

Kilpailusarjan paras ratsukko palkitaan seuraavasti: 1000€, loimi ja ruusuke. SRL maksaa palkintorahan
ratsastajan ilmoittamalle tilille jälkikäteen.

SMALL GP KILPAILUPAIKKAKUNNAT 2020
1.
1.-3.5.
TUUR/Järvenpää
2.
5.-7.6.
Seinäjoki Horse Show
3.
12.-14.6.
YHO / Ypäjä
4.
17.-19.7.
Ratsastuskeskus Lupis/Kiuruvesi
5.
30.7.-2.8.
Riding Club Solbacka/Klaukkala
6.
14.-16.8.
GP Finaalit / Helsinki
(Oikeus muutoksiin pidätetään)
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JUNIORICUP 2020
1. Kilpailuun kuuluu noin 15 osakilpailua sekä finaali, joista kunkin ratsukon kohdalta lasketaan viiden
osakilpailun ja finaalin tulokset.
2. Osallistumisoikeus
Sarja on avoin kaikille juniori- ja lapsiratsastajille kaikilla hevosilla. Ratsastaja voi osallistua useammalla
hevosella. Poneille ei lyhennetä sarjavälejä.
3. Ilmoittautuminen sarjaan

Kilpailusarjaan ilmoittautuminen tapahtuu kunkin osakilpailun järjestäjälle kilpailukutsun
mukaisesti. Erillistä sarjaan ilmoittautumista ei ole.
4. Kilpailun taso
Osakilpailut 115 tai 120 cm arvostelu AM5, AM5.2 tai 367.4. (A0/A2) tai taitoarvostelu
Katso paikkakuntataulukko
Finaali 120 cm, AM 5.
Osakilpailuista vähintään 3 ratsastetaan taitoarvosteluna.
SRL tukee taitotuomarin matkakuluissa 100 €/kilpailu.
5. Kilpailussa jaetaan pisteitä 18 parhaalle seuraavasti:
Osakilpailuluokista: 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Finaalissa: 30, 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
6. Junioricupin voittaja on se ratsukko, joka viidessä osakilpailussa ja finaalissa, on saavuttanut yhteensä
eniten pisteitä (sijoittuakseen ratsukon on osallistuttava vähintään yhteen osakilpailuun, jonka
arvosteluna on taitoarvostelu). Sijoittuminen ei edellytä tulosta viidestä kilpailusta. Yhteispistemäärä
ratkaisee. Jos pisteiden lukumäärä on sama, ratkaisee sijoitus finaalissa.
7. Junioricupin osakilpailuissa jaetaan palkinnot kilpailukutsun mukaisesti.
8. Junioricupin kokonaiskilpailun voittajalle palkintona rahapalkinto tai lahjakortti 500 €, loimi, ruusuke ja
pokaali.
KILPAILUPAIKKAKUNNAT 2020
Pvm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

25.-26.4.
1.-3.5.
8.-10.5.
15.-17.5.
5.-7.6.
5.-7.6.
5.-7.6.
12.-14.6.
3.-5.7.
10.-12.7.
17.-19.7.
17.-19.7.
24.-26.7.
30.7.-2.8.
6.-9.8.
21.-23.8.

Paikka
Korkeus
MyRat/Myrkky (halli)
115cm
TUUR/Järvenpää
115cm
Helsinki Pony - & Young Riders Event 115cm
Stable Nova/Hyvinkää
120cm
Seinäjoki Horse Show
115cm
PunRa/Laakso
115cm
Oulu
115cm
Salo
120cm
LoR Derby/Lohja
120cm
Takkula Lahti
120cm
Stable Nova/Hyvinkää
120cm
Ratsastuskeskus Lupis/Kiuruvesi 115cm
SeaHorseWeek/Hanko
120cm
Riding Club Solbacka/Klaukkala 120cm
Salo
120cm
Stable Nova/Hyvinkää
120cm

Arvostelu
taito
taito

taito

taito
AM5
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MINI GRAND PRIX
1. Kilpailusarjaan kuuluu viisi osakilpailua ja erillinen finaali, joista kolmen (3) osakilpailun ja finaalin
pisteet otetaan huomioon.
2. Kilpailu on avoin kaikille lapsi- ja poniratsastajille. Kilpailu on ratsukkokohtainen ja ratsastaja voi
osallistua kilpailuihin useilla hevosilla ja poneilla.
3. Ratsukko ei voi osallistua samana viikonloppuna sekä LähiTapiola Future Challenge, SRL 100-cup-,
MiniGP-, SmallGP- että LähiTapiola GP-luokkaan.
4. Ilmoittautuminen sarjaan
Kilpailusarjaan ilmoittautuminen tapahtuu kunkin osakilpailun järjestäjälle kilpailukutsun mukaisesti.
Erillistä sarjaan ilmoittautumista ei ole.
5. Osakilpailuissa ja finaalissa ratsastetaan Mini Grand Prix -luokka seuraavasti (eri ryhmät kilpailukutsussa
ilmoitetussa järjestyksessä):
Osakilpailut 1 ja 4: pikkuponit 110 cm, isot ponit ja hevoset 120 cm, arvostelu AM5 tai AM 5.2
Osakilpailut 2, 3 ja 5: pikkuponit 115 cm, isot ponit ja hevoset 125 cm arvostelu AM5 tai AM 5.2.
Finaali: pikkuponit 115 + 115 cm, isot ponit ja hevoset 125 + 130 cm arvostelu A.2.0 + A.2.0, kaksi
kierrosta
6. Rataan kuuluu 10–12 estettä, kaksois- ja kolmoissarja sekä kunkin kategorian / ikäryhmän sääntöjen
sallima vesihauta tai vesieste. Radan suunnittelu ja rakentaminen tulee olla suunnattu kullekin
kategorialle erikseen, vaikka radan kulku on sama kussakin osioissa. Sarjavälit ja suhteutetut etäisyydet
kunkin kategorian mukaan.
6. Kilpailuissa jaetaan pisteitä 20 parhaalle seuraavasti:
Osakilpailut: 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1.
Finaaliluokka: 30, 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
7. Lähtöjärjestys
-

Mini Grand Prix -osakilpailussa lähtöjärjestys arvotaan

-

Mikäli ratsastajalla on useampia poneja / hevosia, sijoitetaan ne lähtemään niin, että väliin jää
mahdollisimman monta ratsukkoa.

8. Mini Grand Prix –finaali
-

Mini Grand Prix -finaaliluokka, pikkuponit 115 + 115 cm cm, isot point ja hevoset 125 + 130 cm.
Arvostelu A.2.0 + A.2.0, kaksi kierrosta, tempo 350 m/min.

-

Lähtöjärjestys määräytyy kunkin kategorian Mini Grand Prix -kokonaispisteiden mukaisesti käänteisessä
paremmuusjärjestyksessä.

-

Mikäli ratsastajalla on useampia poneja / hevosia, hänen tulee lähteä parhaiten menestyneellä
ponillaan / hevosellaan oikealla lähtöpaikalla omassa kategoriassaan ja muut hänen poninsa /
hevosensa sijoitetaan lähtemään omassa kategoriassaan niin, että väliin jää mahdollisimman monta
ratsukkoa, myös toisella kierroksella.

-

Kaikkien kategorioiden ensimmäinen kierros ratsastetaan ennen toisen kierroksen alkamista

-

Toiselle kierrokselle pääsee kymmenen (10) parasta ensimmäiselle kierrokselle osallistuneista
hyväksytyn tuloksen saavuttaneista ratsukoista kaikki kategoriat huomioiden, kuitenkin niin, että kaikki
ensimmäisen kierroksen virhepisteittä ratsastaneet ratsukot pääsevät toiselle kierrokselle.

-

Toisella kierroksella lähtöjärjestys on ensimmäisen kierroksen tuloksiin nähden käänteinen
paremmuusjärjestys kategorioittain. Tasatuloksessa olevat ratsukot lähtevät ensimmäisen kierroksen
mukaisessa lähtöjärjestyksessä omassa kategoriassaan.
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9. Palkinnot
-

Osakilpailuissa jaetaan palkinnot sijoittuneille kilpailukutsun mukaisesti.

-

Mini Grand Prix -sarjan voittaja on eniten pisteitä kolmesta osakilpailusta ja finaalista kerännyt ratsukko
kaikki kategoriat yhtenä luokkana huomioiden

-

Sijoittuminen ei edellytä osallistumista kolmeen osakilpailuun. Yhteispistemäärä ratkaisee. Mikäli
pisteet ovat samat, ratkaisee sijoitus finaalissa.

-

Sarjan voittajalle rahapalkinto tai lahjakortti arvo 500€, loimi ja ruusuke.
KILPAILUPAIKKAKUNNAT 2020
pvm
paikka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.-10.5.
21.-24.5.
12.-14.6.
17.-19.7.
24.-26.7.
14.-16.8.

Ratsastuskeskus Aino/Järvenpää
Powerpark/Kauhava
YHO/ Ypäjä
Ratsastuskeskus Lupis/Kiuruvesi
SeaHorseWeek/Hanko
GP Finaalit / Helsinki
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PONICUP 2020
1. Kilpailuun kuuluu noin viisitoista (15) osakilpailua ja erillinen finaali, joista neljän (4) osakilpailun ja
finaalin tulokset otetaan huomioon.
2. Osallistumisoikeus
Kilpailu on avoin poniratsastajille kaikilla poneilla. Ratsastaja saa osallistua useammalla ponilla.
Ratsastajalla tulee olla vähintään kansallinen kilpailulupa.
3. Ilmoittautuminen sarjaan
Kilpailusarjaan ilmoittautuminen tapahtuu kunkin osakilpailun järjestäjälle kilpailukutsun mukaisesti.
Erillistä sarjaan ilmoittautumista ei ole.
4. Kilpailun taso
Osakilpailut 100 tai 110 cm arvostelu 367.4(A0/A2), AM5, AM5.2 tai taitoarvostelu katso
osakilpailutaulukko alla. II kategorian poneille ei tasoituksia.
Finaali 115 cm, AM5., ei tasoitusta. Sarjavälit ponin kategorian mukaan.
Osakilpailuista vähintään 3 ratsastetaan taitoarvosteluna.
SRL tukee taitotuomarin matkakuluissa 100 €/kilpailu.
5. Kilpailussa jaetaan pisteitä 18 parhaalle seuraavasti:
100 cm:n luokista: 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
110 cm:n luokista: 25, 22, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
Finaalissa 115 cm: 30, 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
6. Ponicupin voittaja on se ratsukko, joka neljässä osakilpailussa ja finaalissa on saavuttanut eniten pisteitä
yhteensä (sijoittuakseen ratsukon on osallistuttava vähintään yhteen osakilpailuun, jonka arvostelu on
taitoarvostelu). Sijoittuminen ei edellytä tulosta neljästä kilpailusta. Yhteispistemäärä ratkaisee. Jos
pisteiden lukumäärä on sama, ratkaisee sijoitus finaalissa.
7. Palkinnot
-

Osakilpailuissa jaetaan palkinnot kilpailukutsun mukaisesti.

-

Sarjan voittajalle rahapalkinto tai lahjakortti 200 € ja loimi, ruusuke ja pokaali.
KILPAILUPAIKKAKUNNAT 2020 (oikeus muutoksiin pidätetään)
Pvm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

17.-19.4.
25.-26.4.
8.-10.5.
15.-17.5.
16.5.
5.-7.6.
12.-14.6.
3.-5.7.
10.-12.7.
17.-19.7.
24.-26.7.
24.-26.7.
30.7.-2.8.
6.-9.8.
21.-23.8.

Paikka
Korkeus
Stable Nova / Hyvinkää
100cm
MYRat / Myrkky
100cm
Helsinki Pony - & Young Riders Event 100cm
Powerpark/Kauhava
110cm
Jyväskylä
100cm
PunRa / Laakso
110cm
Salo
100cm
LoR Derby/Lohja
110cm
Takkula Lahti
110cm
Ratsastuskeskus Lupis/Kiuruvesi 100cm
SeaHorse Week Hanko
110cm
Korpilahti
100cm
Riding Club Solbacka/Klaukkala 110cm
Salo
110cm
Stable Nova / Hyvinkää
115cm

Arvostelu
taito
taito

taito

taito
AM5

Ohje radan rakentamisesta: Radat tulee suunnitella ja rakentaa ratsukoiden nousujohteista
kehitystä silmällä pitäen: Ratsastettavat tiet selkeitä ja luontevia, ”erikoisempi materiaali”
pienempänä helppoihin paikkoihin, sarjaesteet (etenkin 3-sarjat) perusmateriaalista
normaalietäisyyksin ja selvästi alle luokan enimmäismittojen helpon lähestymisen jälkeen,
vetosuuntaan jne.
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PIKKUPONICUP 2020
1. Kilpailuun kuuluu noin viisitoista (15) osakilpailua ja erillinen finaali, joista neljän (4) osakilpailun ja
finaalin tulokset otetaan huomioon.
2. Kilpailu on avoin poniratsastajille kaikilla pikkuponeilla (II kategorian poneilla). Ratsastaja saa osallistua
useammalla ponilla. Ratsastajalla tulee olla vähintään kansallinen kilpailulupa.
3. Ilmoittautuminen sarjaan
Kilpailusarjaan ilmoittautuminen tapahtuu kunkin osakilpailun järjestäjälle kilpailukutsun mukaisesti.
Erillistä sarjaan ilmoittautumista ei ole.
4. Kilpailun taso
Osakilpailut 90 tai 100 cm, arvostelu 367.4 (A0/A2), AM5, AM5.2 tai taitoarvostelu
Katso taulukko
Finaali 100 cm, AM 5.
Osakilpailuista vähintään 3 ratsastetaan taitoarvosteluna
SRL tukee taitotuomarin matkakuluissa 100 €/kilpailu.
5. Pisteet
Kilpailussa jaetaan pisteitä 18 parhaalle seuraavasti:
90 cm:n luokista: 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
100 cm:n luokasta: 25, 22, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
Finaali 100 cm: 30, 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
6. Palkinnot
-

Pikkuponicupin voittaja on se ratsukko, joka neljässä osakilpailussa ja finaalissa on saavuttanut eniten
pisteitä yhteensä (sijoittuakseen ratsukon on osallistuttava vähintään yhteen osakilpailuun, jonka
arvosteluna on taitoarvostelu). Sijoittuminen ei edellytä tulosta neljästä kilpailusta. Yhteispistemäärä
ratkaisee. Jos pisteiden lukumäärä on sama, ratkaisee sijoitus finaalissa.

-

Osakilpailuissa jaetaan palkinnot kilpailukutsun mukaisesti.

-

Sarjan voittajalle rahapalkinto tai lahjakortti arvo 100 €, loimi, ruusuke ja pokaali.
KILPAILUPAIKKAKUNNAT 2020 (oikeus muutoksiin pidätetään)
Pvm
Paikka
Korkeus
Arvostelu
1.
17.-19.4.
Stable Nova / Hyvinkää
90cm
2.
25.-26.4.
MYRat / Myrkky
90cm
taito
3.
8.-10.5.
Helsinki Pony - & Young Riders Event 90cm
taito
4.
15.-17.5.
Powerpark/Kauhava
100cm
5.
16.5.
Jyväskylä
90cm
6.
5.-7.6.
PunRa / Laakso
100cm
7.
12.-14.6.
Salo
90cm
8.
3.-5.7.
LoR Derby/Lohja
100cm
taito
9.
10.-12.7.
Takkula Lahti
100cm
10. 17.-19.7.
Ratsastuskeskus Lupis/Kiuruvesi 90cm
11. 24.-26.7.
SeaHorse Week Hanko
100cm
12. 24.-26.7.
Korpilahti
90cm
13. 30.7.-2.8.
Riding Club Solbacka/Klaukkala 100cm
taito
14. 6.-9.8.
Salo
100cm
15. 21.-23.8.
Stable Nova / Hyvinkää
100cm
AM5
Ohje radan rakentamisesta: Radat tulee suunnitella ja rakentaa ratsukoiden nousujohteista kehitystä
silmällä pitäen: Ratsastettavat tiet selkeitä ja luontevia, ”erikoisempi materiaali” pienempänä helppoihin
paikkoihin, sarjaesteet (ei 3-sarjaa) perusmateriaalista normaalietäisyyksin ja selvästi alle luokan
enimmäismittojen helpon lähestymisen jälkeen, vetosuuntaan jne.
17

ESTERATSASTUKSEN AMATÖÖRISARJA 2020
1. Kilpailuun kuuluu noin viisitoista (15) osakilpailua. Kuuden (6) osakilpailun tulokset otetaan huomioon.
2. Kilpailun taso
Osakilpailut 1-8. 115 cm ja 9.->. 120 cm, arvostelu AM5 tai 367.1. (A2/A2).
3. Osallistumisoikeus
Sarja on avoin kaikille senioriratsastajille, jotka eivät ole ajalla 1.1.2018-15.4.2020 osallistuneet 135 cm
tai tätä korkeampaan luokkaan. Ratsastaja voi osallistua useammalla hevosella. Ratsastajalla tulee olla
vähintään kansallinen kilpailulupa.
4. Ilmoittautuminen
Kilpailusarjaan ilmoittautuminen tapahtuu kunkin osakilpailun järjestäjälle kilpailukutsun mukaisesti.
Erillistä sarjaan ilmoittautumista ei ole.
5. Kilpailuissa jaetaan pisteitä 20 parhaalle seuraavasti:
Osakilpailut: 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1.
6. Palkinnot
Amatöörisarjan osakilpailuissa jaetaan palkinnot kilpailukutsun mukaisesti. Järjestäjä vastaa
osakilpailujen palkinnoista.
7. Sarjan voittajalle 300€ ja ruusuke. Jos pisteiden lukumäärä on sama, ratkaisee sijoituksen se kenellä on
eniten voittoja, jos se on sama, kenellä on eniten 2. sijoja jne.
8. Muilta osin noudatetaan SRL:n sääntöjä.
KILPAILUPAIKKAKUNNAT 2020 (oikeus muutoksiin pidätetään)
Pvm
Paikka
Korkeus
1.
1.-3.5.
TUUR/Järvenpää
115cm
2.
15.-17.5.
Powerpark/Kauhava
115cm
3.
16.5.
Jyväskylä
115cm
4.
22.-24.5.
Korpikylä
115cm
5.
5.-7.6.
Seinäjoki Horse Show
115cm
6.
5.-7.6.
PunRa/Laakso
115cm
7.
5.-7.6.
Oulu
115cm
8.
12.-14.6.
Salo
115cm
9.
26.-28.6.
Stable Nova/Hyvinkää
120cm
10.
10.-12.7.
Salo
120cm
11.
10.-12.7.
Takkula Lahti
120cm
12.
17.-19.7.
Stable Nova/Hyvinkää
120cm
13.
24.-26.7.
SeaHorseWeek/Hanko
120cm
14.
24.-26.7.
Korpilahti
120cm
15.
30.7.-2.8.
Riding Club Solbacka/Klaukkala 120cm
16.
6.-9.8.
Salo
120cm
17.
3.-6.9.
Stable Nova/Hyvinkää
120cm

Arvostelu
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RACING NOVIISISARJA 2020
1. Sarjaan kuuluu noin 20 osakilpailua alue- ja kansallisten kilpailuiden yhteydessä sekä erillinen finaali.
2. Osallistumisoikeus
Sarja on avoin kaikille 4-5- vuotiaille hevosille (2016 ja 2015 syntyneille). Ratsastaja voi osallistua
useammalla hevosella. Ratsastajalla tulee olla vähintään aluekilpailulupa.
3. Kilpailuluokat:
Osakilpailut 90 tai 100 cm, avoin 4- ja 5-vuotiaille hevosille. Arvostelu A.1.0.
Osakilpailuissa molemmat ikäryhmät ratsastavat ja palkitaan yhtenä luokkana.
Katso taulukko
Aluekilpailuissa kilpailu suoritetaan Noviisisarjan vakiokilpailuradalla (SRL:n internet / materiaalit) tai B-,
A- tai FEI-ratamestarin suunnittelemalla vastaavan vaikeustason radalla. Ilmoittautuminen sarjaan
Kilpailuun ilmoittaudutaan kunkin osakilpailun järjestäjälle kilpailukutsun mukaisesti. Erillistä sarjaan
ilmoittautumista ei ole. Järjestäjä vastaa osakilpailupalkinnoista.
4. Sarjakilpailumaksu
Järjestäjä merkitsee KIPAn luokkatietoihin erillisen sarjakilpailumaksun (10 euroa /ratsukko), joka tilittyy
KIPAsta suoraan SRL:lle. Lisäksi maksetaan järjestäjän ilmoittama luokkakohtainen ilmoittautumis- ja
lähtömaksu (suositus: osallistumismaksu 15 euroa + 10 euron sarjakilpailumaksu + 3 euron SRL KIPA
maksu).
5. Noviisisarjan finaali
-

-

Noviisisarjan finaaliin saavat osallistua kaikki ne hevoset, jotka ovat suorittaneet vähintään
yhden osakilpailun virheittä.
Finaalin kilpailuluokat:
A) 4-vuotiaat 90 – 100 cm, Arvostelu A.1.1. (1000 €, max. 400€, min 50 €)
B) 5-vuotiaat 110 cm, Arvostelu AM5 (400, 300, 200, 100…)
SRL toimittaa ruusukkeet kolmelle parhaalle sijoittuneelle.
Finaalissa kumpikin ryhmä ratsastetaan ja palkitaan erikseen.
Järjestäjä laskuttaa finaalipalkinnot SRL:lta jälkikäteen.

KILPAILUPAIKKAKUNNAT 2020, (oikeus muutoksiin pidätetään)
pvm
paikka
korkeus
1.
21.3.
Stable Nova/Hyvinkää
90cm
2.
17.-19.4.
Stable Nova/Hyvinkää
90cm
3.
25.-26.4.
MyRat/Myrkky
90cm
4.
1.-3.5.
TUUR/Järvenpää
90cm
5.
15.-17.5.
Stable Nova/Hyvinkää
100cm
6.
16.5.
Jyväskylä
90cm
7.
22.-24.5.
Korpikylä
100cm
8.
22.-24.5.
Powerpark/Kauhava
90cm
9.
5.-7.6.
Seinäjoki Horse Show
90cm
10.
12.-14.6.
Salo
100cm
11.
26.-28.6.
Stable Nova/Hyvinkää
100cm
12.
3.-5.7.
Lohja
100cm
13.
3.-5.7.
Savonlinna OperaGames/SvR 100cm
14.
10.-12.7.
Salo
100cm
15.
10.-12.7.
Takkula Lahti
90cm
16.
17.-19.7.
Stable Nova/Hyvinkää
100cm
17.
17.-19.7.
Ratsastuskeskus Lupis/Kiuruvesi 90cm
18.
24.-26.7.
Korpilahti
100cm
19.
30.7.-2.8.
Riding Club Solbacka/Klaukkala 100cm
20.
6.-9.8.
NHF/Ypäjä Finaali
19

Aluekilpailuihin mahdollisuus hakea noviisisarjan osakilpailuja. Hakemukset toimitettava 15.3.2020
mennessä aki.ylanne@ratsastus.fi
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RACING TROPHY 5-, 6-VUOTIAILLE HEVOSILLE 2020
1. Racing Trophy –kilpailusarja on avoin 5- ja 6-vuotiaille hevosille. Sarjaan kuuluu noin 16 Racing Trophy
luokkaa 5- ja 6-v hevosille, jotka voidaan järjestää 8-16 kilpailun yhteydessä sekä finaali.
2. Sarja on avoin kaikille ratsastajille kaikilla 5- ja 6-vuotiailla hevosilla. Ratsastaja voi osallistua
useammalla hevosella. 6-vuotiaiden hevosten luokat ratsastetaan ennen 5-vuotiaiden luokkaa.
Varsoneet tammat voivat osallistua vuotta nuorempien joukossa. Todistus varsomisesta on esitettävä
kansliassa.
3. Osakilpailuluokat tulee järjestää erillisinä luokkina.
4. Kilpailuun ilmoittaudutaan kunkin osakilpailun järjestäjälle kilpailukutsun mukaisesti. Erillistä sarjaan
ilmoittautumista ei ole.
5. Osakilpailuissa ja finaalissa jaetaan kilpailukutsun mukaiset luokkakohtaiset raha- tai esinepalkinnot
sekä sijoittuneille Racing-ruusukkeet.
6. HUOM! Ratsastaja voi pyytää tuomaristolta osallistumisoikeutta varsomattomalla 6-vuotiaalla hevosella
5-v Racing Trophyn osakilpailuun ja 7 v hevosella 6-v Racing osakilpailuun. Ratsukko sijoitetaan
lähtemään luokan viimeisenä. Tulosta ei liitetä tulosluetteloon, eikä se ole oikeutettu
rahapalkintoon/sarjakilpailupisteisiin, mutta ratsukko saa voittajaruusukkeen mikäli suorittaa
virhepisteettömän perusradan. Ratsukko maksaa järjestäjälle täysmääräisen kilpailumaksun. 6vuotiaalla hevosella voi halutessaan osallistua samana viikonloppuna varsinaiseen 6- vuotiaiden Racing
Trophy –osakilpailuluokkaan, mutta ei kuitenkaan samana päivänä.
7. 5-vuotias hevonen voi osallistua myös 6-vuotiaiden hevosten osakilpailuluokkaan. Ratsukko on
oikeutettu luokassa mahdolliseen palkintoon (myös rahapalkintoon) sekä sarjakilpailupisteisiin.
Luokassa saavutettu virhepisteetön tulos kelpaa yhdeksi karsintatulokseksi oman ikäluokkansa Racing
Trophy-finaalia varten. Hevosella voi halutessaan osallistua samana viikonloppuna varsinaiseen 5vuotiaiden Racing Trophy –osakilpailuluokkaan, mutta ei kuitenkaan samana päivänä.
8. Racing Trophy –kilpailut
Kussakin kilpailussa kilpaillaan yksi tai kaksi Racing Trophy luokkaa. Jos samassa paikassa kilpaillaan
kaksi luokkaa peräkkäisinä päivinä, jälkimmäinen kilpaillaan aina korkeammalla tasolla. Aikaarvosteluluokissa järjestäjä vastaa rahapalkinnoista. Arvostelut ja estekorkeudet kilpailupaikoissa on
määritelty kohdassa 11.
5-vuotiaat
110-115 cm arv. A.1.0. /367.4 (A0/A2)
6- vuotiaat
120-125 cm arv. A.1.0. /367.4 (A0/A2)
9. Racing Trophy –finaali
-

Finaaliin pääsee kaikki vähintään kaksi virhepisteetöntä (nollarataa) A.1.0 tai 367.4 arvostelun
molemmista vaiheista Racing Trophy luokissa suorittanutta hevosta kustakin ikäryhmästä.
Ilmoittautuminen Kipan kautta kutsun mukaisesti.

-

5-vuotiaiden finaali
1. osakilpailu (pe tai la): 110 cm, arv. A.1.0. (luokkakohtaiset ruusukepalkinnot)
2. osakilpailu (la tai su): 115 cm, arv. A.1.0 (luokkakohtaiset ruusukepalkinnot)
6-vuotiaat
1. osakilpailu (to tai pe): 120 cm, arv. A.1.0.
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2. osakilpailu (pe tai la): 125 cm, arv A.1.0.
-

-

Ensimmäisen osakilpailuluokan lähtöjärjestys arvotaan ja toisen osakilpailuluokan lähtöjärjestys on
ensimmäisen päivän käänteinen tulosjärjestys (samoilla pistemäärillä olevat lähtevät käänteisessä
lähtöjärjestyksessä ensimmäisen päivän lähtöjärjestykseen nähden).
Ensimmäisessä osakilpailussa hylätyksi tullut tai keskeyttänyt ratsukko saa kilpailla toisessa
osakilpailussa luokkasijoituksesta.
Luokkapalkinnot toisena päivänä jaetaan kansliasta.
Kokonaistuloksen ratkaisee ensimmäisen ja toisen osakilpailuluokan yhteenlaskettu virhepistemäärä.
Virhepisteiden ollessa tasan, suoritetaan kokonaisvoitosta uusinta pienimmän yhteisvirhepistemäärän
omaavien ratsukoiden kesken. Tällöin kokonaiskilpailun sijoituksen ratkaisee uusinnan virhepisteet ja
aika. Muut ratsukot sijoittuvat yhteisvirhepisteiden perusteella. Tasatilanteessa ratkaisevat virhepisteet
toisessa osakilpailussa. Jos sekin on sama, ovat ratsukot tasaveroiset.
Sijoitus edellyttää hyväksyttyä tulosta molemmista osakilpailuluokista.

RACING-FINAALIN palkinnot
Racing finaalissa jaetaan palkintoina kullekin ikäryhmälle voittajalle 700 €, sijoittuneille 300 €, 200 €,
150 €, 100 €...
SRL maksaa sarjakilpailupalkinnot ratsastajan ilmoittamalle tilille takautuvasti.
Finaalin osakilpailuluokissa jaetaan järjestäjän ilmoittamat palkinnot.
10. RACING TROPHY-SARJAN palkinnot
Racing Trophy kokonaissarjan voittaja on eniten sarjakilpailupisteitä kaikissa osakilpailuissa ja finaalissa
kerännyt hevonen. Tasapisteissä sijoituksen ratkaisee finaalin sijoitus.
Racing pisteitä jaetaan seuraavasti:
0vp osakilpailuluokasta = 1p.
0vp finaaliluokasta = 2p.
Sarjan kokonaiskilpailussa palkitaan molempien ikäryhmien parhaat seuraavasti: Racing-rehulava
11. KILPAILUPAIKKAKUNNAT ESTEKORKEUDET JA ARVOSTELUT, oikeus muutoksiin pidätetään
pvm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

paikka
1.-3.5.
15.-17.5.
22.-24.5.
22.-24.5.
5.-7.6.
12.-14.6.
26.-28.6.
3.-5.7.
3.-5.7.
10.-12.7.
17.-19.7.
17.-19.7.
30.7.-2.8.
6.-9.8.
14.-16.8.

5-vuotiaat
TUUR/Järvenpää
110 A.1.0
Stable Nova/Hyvinkää
110 367.4
Korpikylä
110 367.4
Powerpark/Kauhava
110 367.4 + 115 A.1.0
Seinäjoki Horse Show
115 367.4
Salo
110 367.4
Stable Nova/Hyvinkää
115 367.4
LoR Derby /Lohja
115 367.4
Savonlinna Operagames/SvR 110 367.4 + 115 A.1.0
Salo Horse Show
110 A.1.0 + 115 367.4
Stable Nova/Hyvinkää
115 367.4
Ratsastuskeskus Lupis/Kiuruvesi 110 A.1.0 + 115 367.4
Riding Club Solbacka/Klaukkala 110 367.4
YHO / Nuorten hevosten Festivaali 110 A.1.0 + 115 367.4
GP Finaalit/Helsinki

6-vuotiaat
120 A.1.0
120 367.4
120 367.4
120 367.4 + 125 A.1.0
125 367.4
120 367.4
125 367.4
125 367.4
120 367.4 + 125 A.1.0
120 A.1.0 + 125 367.4
125 367.4
120 A.1.0 + 125 367.4
120 367.4
120 A.1.0 + 115 367.4
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ALUEIDEN VÄLISET JOUKKUEMESTARUUSKILPAILUT 2020
ESTERATSASTUS
1. Kilpailu on alueiden välinen joukkuekilpailu. Kukin alue voi lähettää yhden joukkueen ja joukkueen
mukana tulee olla joukkueenjohtaja. Joukkueessa tulee olla yhteensä 3-4 ratsukkoa, joista 1-2 ratsukkoa
tulee olla poni- ja/tai lapsiratsastajia ja 1-2 ratsukkoa junioriratsastajia. Poni- tai lapsiratsastaja voi osallistua
junioriratsastajana mikäli KSI ja KSIII sekä joukkueen valintakriteerien perusteella ratsukko on valittavissa
junioriratsukkona joukkueeseen.
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 ratsastaja saa osallistua vain yhdellä hevosella/ponilla / joukkue. Samalla hevosella/ponilla voi
kilpailla vain yksi ratsastaja.
4. Kilpailussa on yksi luokka, jonka estekorkeus on poniratsukot ja lapsiratsastajat 100 cm (pikkuponit
tasoituksin) / junioriratsukot 110 cm. Mikäli junioriratsukoissa kilpailee poneja, sarjavälit lyhennetään niille.
Arvostelu AM5, vain joukkueiden mitalisijoista järjestetään tarvittaessa uusinta. Luokka on avoin alueiden
nimeämille ratsukoille.
5. Joukkueenjohtajan tulee ilmoittaa joukkueen kokoonpano ja joukkueen sisäinen lähtöjärjestys
kilpailunjärjestäjän ilmoittamaan aikarajaan mennessä (sisäistä lähtöjärjestystä ilmoittaessa on kuitenkin
huomioitava se, että luokassa kaikki pikkuponiratsukot starttaavat peräkkäin, poniratsukot peräkkäin,
lapsiratsastajat peräkkäin ja junioriratsukot peräkkäin). Mikäli joukkueessa on vain 3 ratsukkoa, saa
joukkueenjohtaja määrätä mihin arvontaryhmään ei aseteta ratsukkoa. Kilpailunjärjestäjä suorittaa
joukkueiden välisen järjestyksen arvonnan.
6. Joukkue, jonka kolmen parhaan ratsukon yhteinen virhepistemäärä on pienin, on voittaja, lähinnä
seuraava toinen jne. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama virhepistemäärä (kolmen parhaan
ratsukon tulos huomioon ottaen) suoritetaan kaikista mitaleista tarvittaessa uusinta, jossa kaikki joukkueen
ratsukot uusivat. Jos virhepisteet uusinnassakin ovat samat (kolmen parhaan ratsukon tulos huomioon
ottaen), ratkaisee siinä saavutettu yhteenlaskettu aika. 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. Alueet maksavat joukkueidensa ilmoittautumis- ja lähtömaksut. Kolme parasta joukkuetta palkitaan
rahapalkinnoin 350 €, 250 €, 200 € sekä SRL:n toimittamin mitalein, ja kaikki osallistuneet joukkueet
palkitaan SRL:n toimittamin ruusukkein.
8. Joukkuemestaruus järjestetään alueiden puheenjohtajiston valitsemassa kilpailussa heinä-marraskuun
aikana.
Kilpailupaikkakunta
pvm järjestäjä/paikkakunta
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Talent Cup -säännöt 2020
1. Kilpailuun osallistuminen
1.1. Kilpailu on yhdistetty koulu- ja esteratsastuskilpailu.
1.2. Kilpailuun kuuluu aluekarsinta ja finaali. Ratsukolla tulee olla aluekarsintaan osallistuakseen kohdassa
2.2. vaaditut tulokset tai Talent-valmentajan suositus kohdan 2.1 mukaisesti.
1.3. Kilpailuun saavat osallistua vuonna 2020 poneilla 16 vuotta ja hevosilla 18 vuotta täyttävät ja sitä
nuoremmat Suomen Ratsastajainliittoon kuuluvien ratsastusseurojen henkilö- ja perhejäsenet. Ratsastaja ei
saa olla osallistunut 1.10.2019 mennessä 3-5-tason (kansalliseen) kenttäkilpailun helppoon luokkaan, 120
cm esteluokkaan (poniratsukot 100cm/110 cm) tai helppo A-tasoiseen koululuokkaan, tai näitä korkeamman
tason luokkiin.
1.4. Alkukarsintasuoritukset sekä aluekarsinnan ja finaalin koulu- ja esteosuudet on suoritettava samalla
hevosella/ponilla. Kukin ratsastaja saa osallistua vain yhdellä hevosella tai ponilla.
2. Talent Cup aluekarsintaan pääsy
2.1. Virallisten, SRL:oon ilmoitettujen ja vahvistettujen, Talent-toimijoiden Talent-valmennusryhmissä
valmentautuvat ratsukot voivat ilmoittautua suoraan aluekarsintaan Talent-valmentajan suosituksesta.
Valmentajan suositus tulee esittää kilpailukansliassa.
2.2. Ratsukko voi ilmoittautua aluekarsintaan myös, mikäli sillä on 1.10.2019 ja aluekarsinnan viimeisen
ilmoittautumispäivän välisenä aikana vähintään 1-tasolta (seurakilpailu) kouluratsastuksessa kaksi vähintään
helppo C -tasoista vähintään 56 % tulosta ja esteratsastuksessa kaksi vähintään 60/70/80 cm (pienet ponit /
isot ponit / hevoset) tulosta enintään 8 vp perusradalta tai ensimmäisestä vaiheesta, tai taitoarvostelussa
tulos joka on vähintään 50 % luokan enimmäispistemäärästä. Tulokset tulee esittää kilpailukansliassa.
2.3. SRL toivoo seurojen tarjoavan seurakilpailuissaan em. luokkia. SRL:n internetsivuilla on tulostettavissa
kilpailuihin soveltuvat vakioradat, joiden käyttö ei kuitenkaan ole pakollista. Seurakilpailun
taitoarvosteluluokkiin soveltuvat esimerkiksi Talent taitoradat 1 ja 2.
3. Talent Cup aluekarsinta ja finaaliin pääsy
3.1. Aluekarsintoja järjestetään 6-8 alueella ympäri Suomea, huhti-toukokuussa. Kukin aluejaosto vahvistaa
oman alueensa karsintapäivät ja järjestäjät. Aluekarsinnat järjestetään alueluokkina ja ne julkaistaan
Kipassa.
3.2. Ratsastaja voi osallistua minkä tahansa alueen aluekarsintaan. Koulu- ja estekarsinnat voi suorittaa eri
alueiden kilpailuissa. Ratsukko voi kuitenkin osallistua vain yhteen aluekarsintaan / laji.
3.3. Aluekarsinnassa ratsastetaan
kouluratsastus: helppo C Tutustumisluokan kouluohjelma (rata B) 2016
esteratsastus: hevoset 90 cm, isot ponit 80 cm ja pienet ponit 70 cm, arvosteluna taitoarvostelu. Ratojen
tulee täyttää taitoarvosteluradoille asetetut perusteet estesääntöjen mukaan.
3.4. Aluekarsintaan ilmoittautumisesta vastaa kukin ratsastaja itse. Huomioi vaadittavat kilpailuluvat ja
ratsun rokotukset.
3.5. Jos hevos- ja ponisarjaan tulee kumpaankin vähintään 10 ratsukkoa, luokat voidaan järjestää erikseen.
3.6. Aluekarsinnasta loppukilpailuun pääsevät kaikki kouluratsastuksessa vähintään 56 % tuloksen saaneet ja
esteratsastuksessa vähintään 50 % luokan enimmäispistemäärästä saaneet ratsukot. Tulos vaaditaan
molemmista lajeista.
4. Talent Cup finaali
4.1. Finaali ratsastetaan Ypäjällä Hevosopistolla 5.-9.8. (alustava ajankohta)
4.2. Finaalissa voi kutakin hevosta / ponia ratsastaa vain yksi kilpailija.
4.3. Sarja I ponit: kouluratsastus Helppo B FEI lasten esiohjelma A, esteratsastus 80/70 cm, taitoarvostelu
Sarja II hevoset: kouluratsastus Helppo B FEI lasten esiohjelma A, esteratsastus 90 cm, taitoarvostelu
Esteratojen tulee täyttää taitoarvosteluradoille asetetut perusteet estesääntöjen mukaan.
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4.4. Kilpailun tulokset määräytyvät yhdistetyn kilpailun sääntöjen mukaan siten, että molempien
osakilpailuiden sijaluvut lasketaan yhteen ja pienimmän sijaluvun saanut on voittaja. Mikäli pistemäärä on
sama, ratkaisee kouluratsastuskokeen sijoitus ja mikäli sekin on sama, ovat ratsukot tasaveroiset.
5. Finaalin palkinnot
5.1. Luokkapalkinnoista vastaa kilpailunjärjestäjä.
5.2. Talent Cup -voittajat saavat loimen ja pokaalin, kolme parasta Talent Cup -ruusukkeet.
5.3. Molempien sarjojen kolme parasta saavat esinepalkinnot tai lahjakortit, joiden arvo on 200 €, 150 €,
100 €
5.5. Yhteistuloksissa molempien sarjojen kunkin alueen parhaat ratsukot palkitaan kunniakirjalla ja SRL:n
tuotepaketilla.
6.
Aluekarsintojen ja loppukilpailun yhteiset kilpailusäännöt
6.1. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin SRL:n kilpailusääntöjä.
6.2. Mikäli koululuokkaan ilmoittautuu yli 40 ratsukkoa, luokka jaetaan kahdelle eri päivälle.
6.3. Ratsastaja vastaa itse aluekarsintaan ja finaaliin ilmoittautumisestaan Kipan kautta.

Finaali 2020:
Ypäjä 5.-9.8. (alustava)
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BREEDERS’ PRIZE – säännöt 2018 (ei päivitetty)
1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

Kilpailun järjestää FWB -yhdostys ry/FWB föreningen rf . Kilpailu järjestetään joka vuosi jonkun
suurtapahtuman yhteydessä (kansallinen kilpailu, näyttely tms.).
2. KILPAILUMUOTO

Kilpailu käydään koulu- ja esteratsastuksessa. Loppukilpailuun pääsee rajoittamaton määrä
ratsukoita.
3. OSALLISTUMISOIKEUS

Kilpailu- ja ilmoittautumisoikeus on kaikilla 6-vuotiailla FWB-hevosilla sekä varsoneilla 7vuotiailla FWB-tammoilla, joilla ei ole varsa alla.Hevosen tulee olla FWB-kantakirjaan
ensirekisteröity,merkitty pääosastoon ja polveutuu jalostukseen hyväksytystä isäoriista. Hevosella
tulee olla Suomen Hippoksen rekisterinumero sekä SRL:n vuosimaksu maksettuna. Kilpailu tulee
maksaa sääntöjen mukaisesti.
4. KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN

Kilpailun ilmoittautumislomake Breeders´ Prize kilpailuun on saatavilla yhdistyksen nettisivuilta:
www.ratsujalostusliitto.fi tai toimistosta: p.050-5626630 tai sähköpostilla rjl@ratsujalostusliitto.fi.
BREEDERS’ PRIZE:iin tulee ilmoittautua helmikuun loppuun mennessä varsan syntymävuotta
seuraavana vuonna maksamalla ensimmäinen ilmoittautumismaksuerä ja täyttämällä
ilmoittautumislomake. Poikkeuksena ovat hevoset, jotka ovat saaneet hevospassin
ilmoittautumisajan jälkeen: ne voidaan ilmoittaa normaalilla hinnalla kunnes hevospassi on
omistajalla.
Kilpailuun ilmoittautumiseen ja voimassapitämiseen liittyvät maksut suoritetaan erilliselle
yhdistyksen hallinnassa olevalle pankkitilille:
Breeders´ Prize -tilin numero, FI71 6601 0001 1274 71 Ålandsbanken.
Maksut ovat vuosittain seuraavat :
Ikävuotta
0
1
2
3
4
5
6
yhteensä

20
30
40
50
100
110
150
500

1-5-vuotismaksu tulee suorittaa kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä tai viimeistään laskusta
ilmenevänä eräpäivänä. Eräpäivän jälkeen on hevosen omistajalla kuukausi aikaa maksaa kilpailun
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voimassapitämismaksu, joka peritään tällöin kaksinkertaisena kyseessä olevan vuoden osalta.
Tämän myöhästymisen puitteissa suoritettu voimassapitämismaksu säilyttää oikeuden osallistua
BREEDERS’ PRIZE:iin. Hevonen, jolla halutaan osallistua sekä este- että
kouluratsastuskilpailuihin, voi osallistua molempiin käyttämällä kaksi erillistä kilpailuoikeutta.
Varsoneet tammat, jotka kilpailevat vasta 7-vuotiaina maksavat osallistumisen normaalin
maksujärjestelmän mukaan. Kun 6-vuotismaksu suoritetaan, omistajan tulee ilmoittaa
Ratsujalostusliitolle, jos tamma kilpailee vasta 7-vuotiaana.
Kasvattaja-alennukset:
1. hevonen: normaali maksu
2. hevonen 75% maksusta
3. 70% maksusta
4. 60% maksusta
5. 50% maksusta
Alennukset ovat voimassa niin kauan kuin hevoset ovat kasvattajan omistuksessa.
Alennusoikeudesta tulee tehdä ilmoitus yhdistyksen toimistolle.
6-vuotiaiden hevosten kilpailun voimassapitämismaksu tulee suorittaa kaksi viikkoa ennen
BREEDERS’ PRIZE-kilpailua, viimeistään laskusta ilmenevänä eräpäivänä. Ratsukot
ilmoittautuvat SRL:n KIPA:n kautta lopulliseen kilpailutapahtumaan.
Maksettuja maksuja ei palauteta, paitsi kilpailuvuonna palautetaan viimeisen vuoden maksu
loukkaantumisen yhteydessä eläinlääkärin todistusta vastaan, jos loukkaantuminen tapahtuu
ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Hevosen omistajanvaihdoksista on ilmoitettava viipymättä
kilpailujen järjestäjälle FWB -yhdistykselle.
5. KILPAILUOIKEUDEN SIIRTO

1. Kilpailuoikeudella pitää olla nimetty hevonen, pelkkää oikeutta ei voi ostaa
2. Kilpailuoikeuden voi siirtää ikäryhmän sisällä, oikeuden hinta on ostajan ja myyjän
välinen asia
3. Kilpailuoikeuden siirrosta on viipymättä ilmoitettava FWB -yhdistykselle, joka
merkitsee siirron rekisteriin. Siirrosta veloitetaan 20 euroa.
4. Siirto-oikeus koskee kaikkia ikäluokkia
6. JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN

BREEDERS´ PRIZE kilpailuun voi jälki-ilmoittautua kilpailukutsusta ilmenevän kilpailun
ilmoittautumisajan päättymiseen asti. Kaikki maksut ovat tällöin kaksinkertaisia jo erääntyneiden
maksujen osalta.
7. LOPPUKILPAILUUN PÄÄSY JA LUOKAT
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Saadakseen osallistumisoikeuden kouluratsastuksen loppukilpailuun tulee hevosella olla vähintään
kaksi vähintään 60% tulosta kansallisesta tai kansainvälisestä luokasta (nuorten hevosten
luokkien tasolta).
Saadakseen osallistumisoikeuden esteratsastuksen loppukilpailuun tulee hevosella olla kaksi max
8 vp tulosta kansalliselta tai kansainvälisestä kilpailutasoa vastaavasta luokasta (A.1.0 tai 367.1
perusradalta tai ensimmäisestä vaiheesta). Loppukilpailuun oikeutettavat tulokset tulee olla samalta
vuodelta kuin itse loppukilpailu. Kvaalit ovat hevoskohtaiset.
Ratsukko ilmoitetaan loppukilpailuun suoraan KIPA:n (SRL:n kilpailupalvelu) kautta omistajan tai
kilpailijan toimesta. Ilmoittautumispäivämäärän umpeutumisen jälkeen yhdistys tarkistaa hevosen
oikeuden osallistua kilpailuun.
Breeders’ Prize -loppukilpailuun osallistuville hevosille suoritetaan eläinlääkärintarkastus ennen
kilpailun alkua.
KOULURATSASTUS

Loppukilpailu on kaksipäiväinen kouluratsastuksessa.
Luokat päätetään vuosittain. Vuonna 2018 ensimmäisenä päivänä ratsastetaan FEI 6-v. esiohjelma
(2004), nivelsuitsitus ja toisena päivänä FEI Loppukilpailuohjelma 6-v hevosille 2004,
nivelsuitsitus.
Luokissa käytetään kollegiaalista tuomariarvostelua. Raippa ei ole sallittu Breeders´ Prize -luokissa.
Toiseen osakilpailuun pääsee 20 parasta ensimmäisestä osakilpailusta hyväksytyn tuloksen
saavuttaneista ratsukoista.
Kilpailuluokkien yhteenlaskettu prosenttimäärä ratkaisee voittajan. Toisen päivän lähtöjärjestys on
ensimmäisen osakilpailun käänteinen paremmuusjärjestys.
ESTERATSASTUS

Esteratsastus on kolmipäiväinen (120 cm, 120 – 130 cm, 120 – 130 cm) arvostelu A.1.0.
Ensimmäisen päivän lähtöjärjestys arvotaan ja toisen päivän lähtöjärjestys on ensimmäisen päivän
käänteinen lähtöjärjestys. Kolmantena päivänä lähtöjärjestys on ratsukoiden kahden edellisen
päivän virhepisteiden mukainen käänteinen paremmuusjärjestys. Samalla virhepistemäärällä olevien
ratsukoiden keskinäinen lähtöjärjestys arvotaan.
Ratsukko, jonka suoritus hylätään ensimmäisessä tai toisessa osakilpailussa, ei voi jatkaa jäljellä
oleviin osakilpailuluokkiin. Kolmannessa osakilpailussa hylätty ratsukko ei saa lopputulosta, eikä
voi saada Breeders´ Prize palkintorahoja.
Ratsukot, joilla on sama pienin yhteenlaskettu virhepistemäärä kolmen päivän perusradoilta,
suorittavat uusinnan. Kaikista palkintosijoista uusitaan. Uusinnassa ratkaisevat virhepisteet ja aika.
Muut ratsukot sijoittuvat perusradan virhepisteiden mukaiseen järjestykseen. Samalla
virhepistemäärällä olevat ratsukot ovat tasavertaiset. Luokkapalkinnot kolmantena päivänä jaetaan
arv. A.1.0. perustein kilpailukansliasta.
Muilta osin noudatetaan Suomen Ratsastajainliiton kilpailusääntöjä.
8. PALKINNOT
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Palkintosumman suuruuden määrää yhdistyksen hallitus sen mukaan, miten paljon hevosia ja
ulkopuolisia tukijoita saadaan mukaan vuosiryhmittäin. Palkintosumma on kuitenkin vähintään ko.
vuosiryhmän hevosten yhteenlaskettu ilmoittautumismaksu. Kertyneet korkovarat käytetään
BREEDERS’ PRIZE:n ja yhdistyksen muun toiminnan rahoittamiseen. BREEDERS’ PRIZE:n
palkintosumma jaetaan tasan este-ja kouluratsastuksen kesken.
Hevosten voittamasta palkintosummasta 75% kuuluu omistajalle ja 25% kasvattajalle.
BREEDERS’ PRIZE:n este- ja kouluvoittajahevonen saa lajinsa palkintosummasta 40%, toiseksi
tullut saa 20%, kolmanneksi tullut 15%, neljäs 10% ja viides 7%.
Loppuosalla (8%) yhdistys kattaa kilpailun hallinto- ja järjestelykuluja.
9. YLEISTÄ

Kilpailujen järjestäjä tiedottaa BREEDERS’ PRIZE:iin liittyvistä asioista erityistiedotteilla sekä
alan lehdissä.
Mikäli kilpailua ei jonakin vuonna voida järjestää tai kilpailu lakkautetaan, palautetaan ko. aikana
kilpailuoikeuden haltijalle kaikki maksut ilman korkoa.
Muutoksia BREEDERS’ PRIZE-sääntöihin voi tehdä ainoastaan FWB -yhdistys ry / FWB
föreningen rf. Kaikki mahdolliset muutokset koskien ilmoittautumista, maksujen suuruutta,
osallistumisoikeutta, osanottajamäärän rajoittamista sekä kilpailuluokkien määrittelyä tiedotetaan
Suomen Hippokselle sekä Suomen Ratsastajainliitolle.

(FWB -yhdistyksen hallitus 6/11-2017)
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FWB -yhdistys ry:n derbysäännöt 2018 (ei päivitetty?)
1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

Kilpailun järjestää FWB -yhdisty ry / FWB föreningen rf. Kilpailu järjestetään joka vuosi kilpailun,
näyttelyn tai muun sellaisen yhteydessä.
2. KILPAILUMUOTO

Kilpailu käydään erikseen koulu- ja esteratsastuksessa.
3. KILPAILUOIKEUS

Kilpailu oikeus on kaikilla 5-vuotiailla FWB-kantakirjan pääosastoon merkityillä
ratsuhevosilla sekä 6-vuotiailla FWB-kantakirjan pääosaston merkityillä varsoneilla
tammoilla (joilla ei ole varsa alla) ja joilla on vähintään 55% tulos kahdesta 2- tai 3- tason
kouluratsastuskilpailusta vähintään tasolta He B tai vähintään kaksi nollarataa 2- tai 3-tason
kilpailuista, kilpailutasoa vastaavasta luokasta (A.1.0 tai 367.1).
4. ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen tapahtuu suoraan KIPA:n (SRL:n kilpailupalvelu) kautta, RJL:n ja SRL:n
julkaiseman kilpailukutsun mukaisesti SRL:n sääntöjä noudattaen.
5.1 KOULURATSASTUS

Kilpailu on kaksipäiväinen kouluratsastuksessa. Ensimmäisenä päivänä ratsastetaan FEI:n
esiohjelma 5-v hevosille (nivel) ja toisena päivänä FEI 5-v finaali 2004 (nivel) . Toinen osakilpailu
ratsastetaan käänteisessä paremmuusjärjestyksessä (samoilla prosenttiluvuilla olevien lähtöjärjestys
arvotaan). Luokkien yhteenlaskettu prosenttimäärä ratkaisee paremmuusjärjestyksen. Molemmat
osakilpailuluokat ratsastetaan nivelsuitsituksella. Luokkapalkinnot toisena päivänä jaetaan
kansliasta. Luokissa käytetään kollegiaalista tuomariarvostelua. Raipan käyttö ei ole sallittu 5-v
Derby -luokissa.

5.2 ESTERATSASTUS
Kilpailu on kaksipäiväinen esteratsastuksessa. Ensimmäisenä päivänä ratsastetaan 110 cm, arv. A.1.0 ja
toisena päivänä 120 cm, arv. A.1.0. Toinen osakilpailu ratsastetaan käänteisessä paremmuusjärjestyksessä
(samoilla pistemäärillä olevien lähtöjärjestys arvotaan). Ratsukot, joilla on sama pienin yhteenlaskettu

virhepistemäärä molempien päivien perusradoilta, suorittavat uusinnan voitosta. Seuraavat
palkintosijat ratkaistaan niin ikään uusinnalla samalla virhepistemäärällä olevien kesken.
Uusinnassa ratkaisee virhepisteet ja aika.
Luokkapalkinnot toisena päivänä jaetaan kansliasta.
6. PALKINNOT
FWB -yhdistys ry palkitsee kokonaiskilpailun perusteella sijoitussäännön mukaan parhaat ratsukot
rahapalkinnoin (kuitenkin enintään viisi). Luokkapalkinnot jakaa kilpailun järjestävä ratsastusseura
kilpailukutsun mukaisesti.

7. YLEISTÄ

Muutoksia 5-vuotisderby-sääntöihin voi tehdä ainoastaan FWB -yhdistys ry:n hallitus, joka
vuosittain tarkistaa sääntöjen ajanmukaisuuden.
(FWB -yhdistys, hallitus 11/2017)

30

