Kenttäratsastus sääntömuutokset huhtikuu 2019:

402.1.1 Määritelmä
Kilpailumuoto määrittää osaltaan kilpailun kulun (esimerkiksi kilpailun keston, maastokokeen vaativuuden
ja osakokeiden järjestyksen).
Vaativuusasteet yleisessä luokassa ovat:
- 60 cm luokka (1-tasolta alkaen)- 80 cm luokka (1-tasolta alkaen)
- 90 cm luokka (1-tasolta alkaen)- 100 cm luokka (2-tasolta alkaen)
- CCN1*P luokka (2-5 tasolla)- CCN1*/CCN1* (2-5-tasolla, FEI:n CCI* tai CIC*)- CCN2* (2-5-tasolla, FEI:n CCI2*)
- CCN3* (3-5-tasolla, FEI:n CCI3*)

403.1 SM-joukkuekilpailu ja joukkuekilpailu
Joukkueeseen voi kuulua kolme tai neljä ratsukkoa 1 – 3 ratsastusseurasta. Joukkueen tulokseen lasketaan
kolmen parhaan ratsukon tulos. Voittaja on se joukkue, jonka yhteenlaskettu virhepistemäärä on pienin. 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.
Ratsastaja saa olla mukana vain yhdessä joukkueessa ja vain yhdellä hevosella.
Ellei joukkueesta kolme ratsukkoa saavuta kaikissa osakokeissa hyväksyttyä tulosta, niin kokonaistulos
hyväksytään lisättynä 1000 virhepisteellä jokaiselle hylätylle ratsukolle. Kuitenkin joukkueessa kahdella
ratsukolla tulee olla hyväksytty tulos.
SM-joukkuekilpailussa voi joukkueessa olla yksi poni- ja yksi suomenhevosratsukko, jotka suorittavat
osakokeet 90 cm luokan tasolla. Poni- tai suomenhevosratsukko saa halutessaan kilpailla myös muiden
hevosten tasolla (100cm) (CCN1*), jos sillä on siihen osanotto-oikeus. Vähintään kahden ratsukon tulos
muiden hevosten tasolta(100cm) (CCN1*) lasketaan kuitenkin aina mukaan lopputulokseen.
428.2 Avoimet luokat
CNC3*-S -kilpailuun (vuoden 2018 CNC2*) saa osallistua ratsukko, jonka hevonen sekä ratsastaja yhdessä
tai erikseen ovat saavuttaneet vähintään kahdessa CNC2* luokassa (vuoden 2018 CNC1*) tai vastaavassa
luokassa osallistumisoikeuden vahvistavan tuloksen viimeisen 24 kuukauden aikana
CNC2* -kilpailuun saa osallistua ratsukko, jonka hevonen sekä ratsastaja yhdessä tai erikseen ovat
saavuttaneet vähintään kahdessa 100cm kenttäratsastusluokassa tai yhdessä 100cm
kenttäratsastusluokassa ja yhdessä CIC1* kenttäratsastusluokassa osallistumisoikeuden vahvistavan
tuloksen viimeisten 24 kuukauden aikana.
CCN1* -luokkaan saa osallistua ratsukko, jonka) hevonen sekä ratsastaja yhdessä tai erikseen ovat
saavuttaneet vähintään kahdessa 100 cm kenttäratsastusluokassa osallistumisoikeuden vahvistavan
tuloksen viimeisten 24 kuukauden aikana b) tai 2 x 90 cm ja 1 x 100 cm luokassa MER-tuloksen)

vaihtoehtoisesti saavuttanut vähintään 110 cm esteratsastusluokassa perusradalta tuloksen niin, että
suorituksesta on enintään 4 virhepistettä esteiltä (aikavirheitä ei huomioida) sekä yhdestä 100 cm
kenttäratsastusluokasta osallistumisoikeuden vahvistava tulos.Jos ratsukolla on CCN1* luokkaan
oikeuttavat tulokset, voi ratsukko osallistua myös pienempiin luokkiin.
80 cm luokkaan saa osallistua ratsukko, jolla on
a) Kahdesta vähintään 80 cm esteratsastusluokassa perusradalta tulos niin, että virhepisteitä on kahdesta
suorituksesta yhteensä enintään 8 (aikavirheitä ei huomioida) tai
b) maastoratsastuksen vähintään 80 cm taitoarvosteluluokasta vähintään 60 % tulos.
c) 2 x 60 cm maastoratsastuksen taitoarvosteluluokasta vähintään 60 % tulos.
Saavutettu osallistumisoikeus on voimassa 24kk.
Jos ratsukko saa jollakin luokkatasolla kolme peräkkäistä hylättyä tulosta, sen tulee saavuttaa
osallistumisoikeuden vahvistava tulos yhtä tasoa alempana ennen kuin se saa palata takaisin ylempään
luokkaan.

428.3. Ponien, junioreiden ja suomenhevosten mestaruuskilpailut.
Poniratsukoiden SM- mestaruuskilpailut käydään 90cm tasolla, suomenhevosratsukoiden ja junioreiden
SM- mestaruuskilpailut käydään 100 cm tasolla. tai CCNP1*-luokassa.
428.4 Hevosen /ponin ikä
- 4-vuotiaat hevoset ja ponit saavat osallistua vain 60, 80 ja 90 cm luokkiin.
- 5-vuotiaat hevoset saavat osallistua korkeintaan lyhyen kilpailun CCN1* 100cm luokkiin.
- 6-vuotiaat hevoset saavat osallistua korkeintaan CCN2*-luokkiin.
- 6-vuotiaat ponit saavat osallistua korkeintaan CCN1*P 100cm luokkiin.
- 7-vuotiaat hevoset saavat osallistua CCN3* luokkiin.

428.8 Kansainväliset kilpailut
Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan FEI:n osallistumisoikeuksia.
CCI1* -tasolle edellytetään kahta MER- tulosta 100cm kenttäratsastusluokasta.
CCI2*-tasolle edellytetään:
a) kaksi MER-tulosta CNC2* luokasta tai
b) kaksi MER-tulosta CCI1* luokasta tai
c) yksi MER- tulos CNC2*- luokasta ja kaksi MER- tulosta 100cm kenttäratsastusluokasta, tai
d) yksi MER- tulos CNC2*- luokasta ja yksi MER- tulos CCI1*- luokasta

Liite 1 A: Maastokokeen ja rataestekokeen esteiden mitat
Haudan tms. pituus.

60 lk 60cm, 80
80 lk 80 cm, 100
90 lk 100 cm 140
100 lk 240 cm 180

LIITE 2
Säännöt poniratsastajien kenttäratsastuskilpailuihin. Kenttäratsastussäännöt koskevat myös ponien
kenttäratsastuskilpailuja, ellei tässä liitteessä toisin mainita. Ponisäännöt on sisällytetty
kenttäratsastussääntöihin ilmoittautumisen, osallistumisen, toimitsijoiden nimeämisen,
mestaruuskilpailuiden yms. osalta. kilpailun (CCI) 1 tähden kilpailun ja mestaruuskilpailun osalta. pitkän

