Hämeen alueen ratsastuskouluoppilaiden
mestaruussäännöt
Voimassa 1.3.2021 alkaen
1. Kilpailu on avoin Hämeen alueella sijaitsevien SRL:n jäsentallien oppilaille opetushevosilla.
2. Oppilaan on oltava ratsastusseuran täys- tai perhejäsen ja hänellä tulee olla
seurakilpailulupa.
3. Mestaruusluokat ovat avoimia poni-, juniori-, aikuis- ja senioriratsastajille, jotka ratsastavat
säännöllisesti ratsastuskoulun tunneilla opetushevosilla. Aikuisratsastusmestaruus on avoin
40-vuotta täyttäneille. Ratsastajalla ei saa olla (ollut) A-, B- tai C-kilpailulupaa kuluvalla tai
kolmella edellisellä kaudella. Ammatissa toimivalla, ammattiin opiskelevalla (ratsastuksen
ohjaaja, opettaja tai ratsuttaja) tai opetustehtävissä sijaistavalla henkilöllä ei ole
osallistumisoikeutta mestaruuksiin.
4. Ponit, juniorit, aikuiset ja seniorit kilpailevat omissa sarjoissaan.
5. Kilpailu on avoin ratsastuskoulujen hevosille / poneille, jotka ovat ratsastuskoulun
päivittäisessä käytössä, eivätkä ole osallistuneet kansallisen tai kansainvälisen tason
kilpailuihin este- koulu- tai kenttäratsastuksessa tämän tai edellisen kalenterivuoden
aikana.
6. Rokotustodistus vaaditaan.
Ohjeita kilpailun järjestäjälle
1. Kilpailu käydään seuratasolla ja ilmoittautuminen tapahtuu Kipan kautta.
2. Järjestäjä laittaa Kipassa Lisätietoja-kenttään merkinnän ”Hämeen Alueen
ratsastuskouluoppilaiden mestaruus”.
3. Mestaruusluokat voidaan ratsastaa muun kilpailun yhteydessä ja luokka voidaan jakaa a)
mestaruudesta kilpaileville b) muille. Mestaruudesta voi kilpailla vain yhdellä hevosella.
4. Luokka on virallinen mestaruusluokka, jos luokkaan osallistuu vähintään kolme
mestaruudesta kilpailevaa osallistujaa vähintään kolmesta eri ratsastuskoulusta.
5. Pararatsastajan virallinen luokittelu ei ole pakollinen. Ratsastaja tai joukkueen johtaja voi
tarvittaessa konsultoida sopivasta ryhmävalinnasta SRL:n pararatsastuksen koordinaattoria
tai luokittelijoita.
6. Hämeen aluejaosto toimittaa mestaruusmitalit ja -ruusukkeet. Muista luokkapalkinnoista
(mahd. esinepalkinnot) järjestäjä huolehtii itse.
7.
8. Koulumestaruuksissa ratsastettavat luokat 2021
Ponit
He C:1 2000 (päivitetty 9.6.2020)
Juniorit
He C:1 2000 (päivitetty 9.6.2020)
Aikuiset
He C:1 2000 (päivitetty 9.6.2020)
Seniorit
HeB K.N. Special 2015
9. Estemestaruuksissa ratsastettavat luokat 2021
Ponit
70 cm, taitoarvostelu
Juniorit
80cm, taitoarvostelu
Aikuiset
70 cm, taitoarvostelu
Seniorit
80cm, taitoarvostelu

10. Pararatsastusmestaruudessa ratsastettava luokka 2021
Kaikki ikäryhmät
SO Ohjelma 2019
Käynti, Käynti-Ravi ja Käynti-Ravi-Laukka ohjelmat
11. Kenttämestaruuksissa ratsastettava luokka 2020
Kaikki ikäryhmät
60 cm
Kouluohjelma HeC harrasteluokan kouluohjelma 2016 (rata B) tai
HeC tutustumisluokan kouluohjelma 2009 (rata A)
Rata- ja maastoesteet 60 cm
12. Muilta osin noudatetaan SRL:n seuratason kilpailuja koskevia sääntöjä.

