HÄMEEN ALUEEN RATSASTUSKOULUOPPILAIDEN MESTARUUSKILPAILUJEN
SÄÄNNÖT
Voimassa 3.4.2022 alkaen
1.

Kilpailuluokat

Koulu- ja esteratsastuksessa järjestetään mestaruusluokat poni-, juniori-, seniori- ja
aikuisratsastajille. Kenttäratsastuksessa ja pararatsastuksessa ratsastetaan kummassakin lajissa yksi
kaikille ikäryhmille avoin mestaruusluokka.
1.1 Luokat kouluratsastuksessa:
Ponit
Juniorit
Aikuiset
Seniorit

He C:1 2022
He C:1 2022
He C:1 2022
HeB K.N. Special 2022

1.2 Luokat esteratsastuksessa:
Ponit
Juniorit
Aikuiset
Seniorit

70 cm, taitoarvostelu
80 cm, taitoarvostelu
70 cm, taitoarvostelu
80 cm, taitoarvostelu

1.3 Pararatsastusluokka:
Kaikki ikäryhmät
SO Ohjelma 2019
Käynti, Käynti-Ravi ja Käynti-Ravi-Laukka ohjelmat
-

-

Ratsastuksenopettaja ja ratsastaja arvioivat yhdessä ratsastajalle sopivimman ohjelman
(käynti/ravi/laukka) sen mukaan mitä askellajeja ratsastaja pystyy hallitusti ratsastamaan.
Pararatsastajien virallinen luokittelu ei ole pakollinen. Jos ratsastajalla on virallinen
pararatsastajan luokittelu, hän voi ratsastaa vain sellaista ohjelmaa, jonka askellajit hänen
virallinen luokitteluryhmänsä sisältää.
Ratsastettava ohjelma (käynti/ravi/laukka) tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä.

1.4 Kenttäratsastus:
60 cm luokka, kaikki osakokeet ratsastetaan yhden päivän aikana.
Kouluohjelma HeC tutustumisluokan kouluohjelma 2003, päivitetty 2009 (rata A) tai
Kouluohjelma HeC tutustumisluokan kouluohjelma 2016 (rata B)

2.

Osallistumisoikeus

2.1 Ratsastuskoulu
Ratsastuskoulun tulee olla Suomen Ratsastajainliiton jäsentalli ja luokitukseltaan ratsastuskoulu.
2.2 Ratsastaja
Ratsastajan tulee kuulua SRL:n jäsenseuraan (täys- tai perhejäsen), mutta tässä kilpailussa hän
edustaa ratsastuskouluaan. Ratsastaja voi edustaa kilpailussa vain yhtä ratsastuskoulua.
Kilpailu on avoin ratsastajille, jotka ratsastavat säännöllisesti ratsastuskoulun opetustunneilla
opetushevosilla ja –poneilla, ja eivät ole osallistuneet kansallisiin luokkiin 120cm/helppo A/helppo
koulu-, este tai kenttäratsastusluokkiin vuosien 2021-2022 aikana, eivätkä kilpaile aluetasolla
omistamallaan tai vuokraamallaan hevosella/ponilla III:A/100cm/kenttäratsastuksen 90 cm tai
vaikeammissa luokissa.
Ratsastaja ei voi osallistua RKO-mestaruuksiin omistamallaan hevosella.
Ammatissa toimiva, ammattiin opiskeleva (ohjaaja, opettaja tai ratsuttaja) tai opettajan tehtävissä
sijaistava henkilö ei saa osallistua kilpailuihin.
Ikärajat: poniratsastajat 8 – 16-v, juniorit 10–18-v, seniorit yli 18-v ja yli 50-vuotiaat
aikuisratsastajat.
Ratsastaja voi osallistua kaikkiin luokkiin vain yhdellä hevosella/ponilla ja kilpailla vain yhdestä
mestaruudesta per laji sekä osallistua vain yhden mestaruuden karsintaan. Esim. juniori ei voi
kilpailla kouluratsastuksessa sekä poniratsukoiden että junioreiden mestaruudesta.
Aikuisratsastaja voi osallistua joko seniorien tai aikuisratsastajien luokkaan.
Ratsastajan kilpailuasun ja hevosten /ponien varustuksen tulee olla SRL:n kilpailusääntöjen
mukainen.
Standardien mukaisen turvakypärän käyttö on pakollista myös kouluratsastuksessa. Turvaliivin
käyttäminen esteratsastuksessa on suositeltavaa.
2.3 Hevoset/ponit
Kilpailu on avoin poneille/hevosille, jotka ovat ratsastuskoulun säännöllisessä opetuskäytössä.
Poneilta ei vaadita mittaustodistusta, mutta poni voidaan tarvittaessa mitata kilpailupaikalla
tuomariston toimesta. Rokotustodistus vaaditaan.
Hevonen tai poni voi startata enintään kaksi kertaa per päivä. Kenttäratsastuksen osalta
noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä koskien hevosen tai ponin osallistumista luokkiin kilpailujen
aikana. Hevonen/poni voi osallistua kahdella ratsastajalla samaan mestaruusluokkaan.

3.

Palkinnot

Hämeen aluejaosto toimittaa mestaruusmitalit ja -ruusukkeet. Muista luokkapalkinnoista
(mahd. esinepalkinnot) järjestäjä huolehtii itse.
4.

Ilmoittautuminen ja käytännön asiat

Kilpailuun ilmoittaudutaan KIPA:n kautta kutsun mukaan. RKO-mestaruudet kilpaillaan seuratason
kilpailuna.
5.

Lisätietoja

Muilta osin noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä.

