Alueiden yhteiset aluemestaruussäännöt 2019
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. Nuorten hevosten mestaruuteen saavat osallistua 5-6 vuotiaat
hevoset/ponit.
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- ja esteratsastuksessa mestaruusluokka on avoin ainoastaan mestaruudesta kilpaileville ratsukoille.
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.
Aluemestaruuskilpailut järjestetään 2-tasolla. 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.
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).

Kouluratsastus
Mestaruusluokissa on vähintään kaksi koulutuomaria.

Kenttäratsastus
Mestaruuskilpailuluokat voivat olla kaikille avoimia.
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.

Muut lajit
Lajikomiteat päättävät vuosittain säännöistä ja aluejaostot kilpailtavista aluemestaruuksista.

Kaakkois-Suomen alueen mestaruusluokat v. 2019
Esteratsastus
Arvostelu AM5
Poniratsukot
Lapsiratsastajat
Nuoret hevoset
Suomenhevoset
Juniorit
Nuoret ratsastajat
Seniorit

90 cm
90 cm
90 cm, hallissa 367.1 (A2/A2)
90 cm
105 cm, hallissa 100 cm
110 cm
115 cm

Kouluratsastus
Poniratsukot
Lapsiratsastajat
Nuoret hevoset
Juniorit
Suomenhevoset
Nuoret ratsastajat
Seniorit

Helppo B K.N. Special
Helppo B K.N. Special
Helppo B:3 2009
Helppo A Kenttäkilpailuohjelma no:6
Helppo A Kenttäkilpailuohjelma no:6
Helppo A:4
Vaativa B FEI Junioreiden esiohjelma

Kenttäratsastus
Kaikkien ratsukoiden yhteinen
mestaruus

90 cm

Seurojen välinen joukkuemestaruus
Kouluratsastus
Helppo B

KN Special

Helppo A

A:1

Esteratsastus
90 cm
100 cm

AM5, mitalisijoista uusitaan tarvittaessa

Kaakkois-Suomen alueen muut ohjeet
Ohjeet kilpailunjärjestäjälle


Kilpailunjärjestäjän tulee olla yhteydessä alueen palkintovastaavaan (2019: Osmo
Metsälä, osmo.metsala@pp.inet.fi) hyvissä ajoin sopiakseen
aluemestaruusruusukkeiden ja -mitalien toimituksesta.



Järjestävä seura voi anoa SRL Kaakolta tukea kouluratsastuksen henkilökohtaisten
ja joukkuemestaruuksien tuomarikuluihin mikäli vähintään yksi kilpailun
tuomareista on Kaakkois-Suomen alueen ulkopuolelta toimittamalla
vapaamuotoisen anomuksen alueen puheenjohtajalle (2019: Titta Ahola,
titta.ahola@gmail.com) ennen kilpailuja. Anomuksen tulee sisältää seuraavat
tiedot: järjestävän seuran nimi, kilpailu, kilpailupäivä ja seuran tilinumero.



Kilpailunjärjestäjän tulee jättää Kipaan Lisätietoja-kenttään kilpailun jälkeenkin
merkintä, että kilpailu oli aluemestaruuskilpailu.



Kilpailunjärjestäjän tulee laittaa mestaruustulokset kokonaisuudessaan Kipaan.
Kilpailunjärjestäjä toimittaa tulokset myös aluejaostolle (2019: Titta Ahola,
titta.ahola@gmail.com) alueen nettisivuja ja Facebook-ryhmää varten. Mikäli
mahdollista, myös kuvia mitalisteista toivotaan samaan osoitteeseen.

