Talent Cup 2019
Hämeen alueella järjestetään toukokuussa Talent Cup -aluekarsintoja. Karsinnat ratsastetaan koulu- ja esteluokissa. Finaali ratsastetaan Ypäjän Kisaviikolla kesäkuussa ja se on yhdistetty koulu- ja esteratsastuskilpailu. Talent Cup tarjoaa nuorille ja junioreille mahdollisuuden päästä arvokisoihin.
Hämeen aluekarsinnat järjestetään vuonna 2019:
Este 26.5. Kangasalan Ratsastajat, Kangasala
Koulu 30.5. Nastolan Urheiluratsastajat, Nastola
Mitä se edellyttää ratsastajalta?
Poniratsastaja on kilpailuvuonna 16-vuotias tai alle ja hevosratsastaja on kilpailuvuonna 18-vuotias tai alle.
Ratsastajan on kuuluttava SRL:n jäsenseuraan. Alkukarsintasuoritukset sekä aluekarsinnan ja finaalin kouluja esteosuudet on suoritettava samalla hevosella tai ponilla. Kukin ratsastaja saa osallistua vain yhdellä hevosella tai ponilla.
Virallisten Talent-valmennusryhmien ratsukot voivat ilmoittautua suoraan aluekarsintaan Talent-valmentajan suosituksesta. Ratsukko voi ilmoittautua aluekarsintaan myös, mikäli sillä on vähintään 1-tasolta 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 täytyvät olla 1.10.2018 ja aluekarsinnan viimeisen ilmoittautumispäivän väliseltä ajalta. Valmentajan suositus
tai tulokset tulee esittää kilpailukansliassa.
Ratsastaja ei saa olla osallistunut 1.10.2018 mennessä 3-5-tason kenttäkilpailun helppoon luokkaan, 120 cm
esteluokkaan (poniratsukot 100cm/110 cm) tai helppo A-tasoiseen koululuokkaan, tai näitä korkeamman
tason luokkiin.
Ratsastaja voi osallistua minkä tahansa alueen aluekarsintaan ja koulu- ja estekarsinnat voi suorittaa eri alueiden kilpailuissa. Ratsukko voi kuitenkin osallistua vain yhteen aluekarsintaan / laji.
Aluekarsinnasta loppukilpailuun pääsevät kaikki kouluratsastuksessa vähintään 56 % tuloksen saaneet ja
esteratsastuksessa vähintään 50 % luokan enimmäispistemäärästä saaneet ratsukot. Tulos vaaditaan molemmista lajeista.
Kilpailija ilmoittautuu itse karsintaan ja finaaliin ja huolehtii osallistumisoikeutensa todistamisesta.
Mitä se edellyttää aluekarsinnan kilpailujärjestäjältä?
Kouluratsastuksessa ohjelmana on Helppo C Tutustumisluokan kouluohjelma (rata B) 2016.
Esteratsastuksessa arvosteluna on taitoarvostelu ja ratojen tulee täyttää taitoarvosteluradoille asetetut perusteet estesääntöjen mukaan. Esteradoilla korkeudet ovat hevoset 90 cm, isot ponit 80 cm ja pienet ponit
70 cm, arvosteluna taitoarvostelu.
Kilpailunjärjestäjän tulee tarkistaa osallistujan kilpailuoikeus.
Millainen on Finaali?
Finaali ratsastetaan Ypäjällä Kisaviikolla 13.- 16.6.2019. Finaalissa on rahapalkinnot sekä voittajalle loimi ja
pokaali. Finaalin luokat ovat Sarja I ponit: kouluratsastus Helppo B FEI lasten esiohjelma A, esteratsastus
80/70 cm, taitoarvostelu ja Sarja II hevoset: kouluratsastus Helppo B FEI lasten esiohjelma A, esteratsastus
90 cm, taitoarvostelu.
Katso tarkemmin Talent Cupin säännöt sivulta 16:
https://www.ratsastus.fi/site/assets/files/19195/kouluratsastuksen_sarjakilpailut_2019.pdf

