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YLEISMÄÄRÄYKSET
1. Sarjakilpailuun kuuluu kolmesta seitsemään (3–7) osakilpailua, joista kullekin ratsukolle lasketaan kolmen
osakilpailun tulokset. Kaikissa sarjoissa on finaali. SRL päättää vuosittain osakilpailupaikkakunnat ja -ohjelmat.
2. Kilpailu on avoin sarjakilpailun osallistumisoikeuden rajausten mukaan ratsastajilla kaikilla hevosilla (poneilla). Sarjakilpailut ovat ratsukkokohtaisia ja tulokset sarjassa lasketaan ratsukolle, ei hevoselle tai ratsastajalle. Sarjakilpailuihin osallistuminen edellyttää A-kilpailuluvan lunastamista, poikkeuksena kuitenkin 4-v
Cup, johon voi osallistua myös D-luvalla.
3. Osakilpailuissa jaetaan pisteitä 10 parhaalle seuraavasti: 25, 22, 19, 17, 15, 13, 10, 9, 8, 7. Ponicupissa
pisteitä jaetaan luokassa seuraavasti: 25, 22, 19, 17, 15, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kaikissa sarjoissa puolitetaan ko. osakilpailusta kertyvät pisteet, jos osakilpailussa on alla 5 lähtijää (DFC 1. karsintaluokan osallistujamäärän mukaan). Muiden sarjojen paitsi Small Tourin osalta viimeisen osakilpailun pisteet jaetaan 1,5 kertaisena.
4. Finaaliin osallistumisoikeuden jakoperuste selviää vuosittaisesta sarjakilpailutaulukosta.
5. Osakilpailuiden ja finaalin lähtöjärjestys arvotaan. Sama ratsastaja saa osallistua finaaliin yhdellä hevosella,
poikkeuksena 5-v, 6-v ja 7-8v Champion -sarjat, joissa samalla ratsastajalla voi olla finaalissa enintään kaksi
hevosta.
6. Pikkukierros-Cupin finaalissa käytetään viittä (5) tuomaria, ja muiden sarjakilpailuiden finaalissa kolmea
(3) tai viittä (5) tuomaria.
7. Osakilpailuissa sijoittuneet saavat palkinnot kutsun mukaisesti.
8. Sarjakilpailuun ilmoittautuminen tehdään kunkin osakilpailun järjestäjälle kilpailukutsun mukaisesti. Erillistä sarjaan ilmoittautumista ei ole.
9. Osallistumismaksut: Sarjakilpailumaksut maksetaan Kipan kautta ilmoittautumisen yhteydessä. Järjestäjä
tilittää sarjakilpailumaksut Kipan kautta liitolle.
10. Finaalin voittaja on sarjan voittaja. Järjestäjä maksaa finaalin mahdolliset rahapalkinnot ratsastajien ilmoittamille tileille ja laskuttaa liittoa.
11. Muilta osin kilpailusarjoissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä ja kilpailuiden järjestämisohjeita. SRL pidättää oikeuden muutoksiin.

Huom! Jos ohjelmissa tulee päivitettyjä versioita kilpailukauden aikana, käytetään aina viimeisintä julkaistua
versiota. Ks. www.ratsastus.fi/kouluohjelmia

3
LÄHITAPIOLA SMALL TOUR 2020
1. Avoin kaikille.
Ilmoittautumismaksu osakilpailuun 30+30 €, sisältää sarjakilpailumaksun 20 €. Finaaliin 5 parasta, palkinnot finaalissa: 650,500,380,280,170 €. SRL toimittaa osakilpailuiden voittajille loimet sekä ruusukkeet sijoille 1-5. ja finaalin voittajalle loimi sekä ruusukkeet.

2. Osakilpailuohjelmat
1. Prix St Georges, 2009, päivitetty 2018
2. Intermediate I 2020
3. Intermediate I 2020
4. Intermediare I Kür 2009, päivitetty 2017
5. Intermediare I Kür 2009, päivitetty 2017
Finaali: Int. I Kür, -09

3. Kilpailupaikkakunnat
1. 16–17.5

KaRa/ Kangasala

2. 12–14.6

Woikoski/ Mäntyharju

3. 16–19.7

EKR/ Lappeenranta

4. 25–26.7

SRS/ Salo

5. 29–30.8

HR/ Helsinki

Finaali 7.-8.11. Aino/Järvenpää

HUOM! Sarjakilpailujen aikataulut ovat alustavia, muutokset mahdollisia!
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WINTER CUP 2020
1. Avoin kaikille.
2 -4 osakilpailua, joissa kussakin viisi luokkaa; lapset, poniratsukot, juniorit, nuoret ratsastajat, seniorit.
Ei erillistä finaalia. Järjestäjä vastaa osakilpailuiden palkinnoista ja tuomarikustannuksista. Sarja pyritään mahdollisuuksien aloittamaan jo edellisen vuoden lopussa, kuitenkin hallikilpailuna.
2. Osakilpailuohjelmat
1. Kunkin ikäluokan esiohjelma –seniorit Intermediate A
2. Ikäluokan joukkuekohtainen ohjelma – seniorit GP
3. Ikäluokan henkilökohtainen ohjelma – seniorit Intermediate II
3. Pistelasku
Kussakin osakilpailussa jaetaan pisteet sijoitusten perusteella ks. sarjakilpailuiden yleiset määräykset.
Jos viimeisen osakilpailun jälkeen ratsukot ovat tasapisteissä, viimeisen osakilpailun tulos ratkaisee ratsukon lopullisen sijoituksen sarjassa.
4. Palkinnot
Osakilpailuiden palkinnosta vastaa järjestäjä, ruusukkeet 1.- 5. sijoille liitosta. Kunkin ikäluokan voittajat
palkitaan viimeisen osakilpailun yhteydessä lahjakorteilla (arvo vähintään 100 euroa).
5. Kilpailupaikkakunnat
1. Syksy -19
2. 16.2.20
3. 19.4.20

Ypäjä
Ypäjä
Tampere
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DRESSAGE FUTURE- CUP
1. Sarja on avoin poni-, juniori- ja nuorille ratsastajille.
Sarja sisältää kolme osakilpailua ja finaalin. Sarjan osakilpailut ovat kolmepäiväisiä. Kussakin osakilpailuissa ratsastetaan kolme luokkaa (yksi per päivä). Ratsukon on ratsastettava kaikki kuhunkin
osakilpailuun sisältyvät luokat, joihin sillä sääntöjen mukaan on osallistumisoikeus. Poisjäänti kesken osakilpailun ei ole mahdollista. Osakilpailuissa kukin ikäryhmä kilpailee erikseen omana ryhmänään.
Osakilpailuissa joukkue- ja henkilökohtaisen ohjelman osalta peritään kutsun mukaiset ilmoittautumis- ja lähtömaksut, jotka sisältävät sarjakilpailumaksun 20 €. Ilmoittautumis – ja lähtömaksujen
määrä ei saa ylittää 30+30 € per/päivä. Kolmannen päivän kürin osalta ei peritä ilmoittautumis- eikä
lähtömaksuja. Finaalissa maksetaan kilpailukutsun mukaiset lähtö- ja ilmoittautumismaksut. Erillistä
ilmoittautumista sarjaan ei tehdä.
Sarjan finaaliin 3 parasta per ikäryhmä, palkinnot finaalissa: 800, 500, 380, 280, 170 €. SRL toimittaa
ruusukkeet osakilpailuiden finaaliluokan (Kür) sijoille 1-3 ja finaalin voittajalle loimen sekä ruusukkeet sijoille 1-5.
Osakilpailujen karsintaluokissa jaetaan sijoittuneille ainoastaan ruusukkeet (sekä mahdolliset esinepalkinnot). Osakilpailuiden finaaliluokissa (Kür) sijoittuneille jaetaan ruusukkeet ja järjestäjän kilpailukutsussa ilmoittamat rahapalkinnot.
2. Pisteet
Ratsukot saavat kussakin osakilpailussa pisteitä Kür-luokan sijoitusten perusteella ks. sarjakilpailuiden yleiset määräykset. Edellisten lisäksi ratsukko, joka saavuttaa oman ikäluokkansa EM-kilpailussa joukkue-, henkilökohtaisessa- tai Kür-ohjelmassa yli 70 % tuloksen saa 25 pistettä, yli 65 %
suorituksella saa 19 pistettä ja yli 60 % tuloksella ratsukko saa 15 pistettä. Ratsukko voi saada EMkilpailusta hyväkseen vain yhdet pisteet. Finaaliin osallistumisoikeus on kolmella parhaalla kustakin
ikäryhmästä. Tasapisteiden sattuessa viimeisen osakilpailun/ kilpailun tulos ratkaisee. Saadakseen
osallistumisoikeuden finaaliin, on ratsukon osallistuttava vähintään kahteen osakilpailuun (ikäluokan EM-kilpailu lasketaan osakilpailuksi). Mikäli jonkun ikäryhmän osalta finaaliin ei ole osallistumassa siihen oikeutetut kilpailijat, täydennetään finaalia tämän ikäryhmän osalta seuraavilla finaaliin oikeuttavan määrän osakilpailuja omaavilla ratsukoilla. Jollei finaalia saada täydennettyä ikäryhmän sisältä, täydennetään se muiden ikäryhmien finaalikelpoisista ratsukoista. Jos täydennettävänä
on vain yksi paikka, arvotaan se ikäryhmien välillä – muutoin paikat jaetaan tasan.
3. Osakilpailuohjelmat
Osakilpailussa ratsastetaan ikäryhmittäin:
1. pv: Karsintaluokka, FEI:n joukkueohjelma
2. pv. Karsintaluokka, FEI:n Henkilökohtainen ohjelma
3. pv Finaaliluokka, Kür-ohjelma.
Osallistuakseen Kür-ohjelmaan tulee ratsukon saavuttaa keskiarvoltaan vähintään 62 % yhteistulos
joukkue- ja henkilökohtaisesta ohjelmasta vähintään 62 % tulos sekä joukkue- että henkilökohtaisessa ohjelmassa. Kahden ensimmäisen luokan yhteenlasketun prosenttituloksen perusteella 12
parasta karsintaluokkien tulosrajan ylittänyttä ratsukkoa kilpailee kolmantena päivänä Kür-ohjelmassa. Kür-luokan voittaja on osakilpailun voittaja. Jos Kür luokan tulos on sama, ovat ratsukot tasaveroiset.
Jokaisen osakilpailun finaalissa on mukana vähintään yksi ulkomaalainen FEI 3*-5* tuomari. IVKtason tuomareita ei tule käyttää.
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1. Sarjan Finaalikilpailu
Finaalissa ratsukot ratsastavat kukin oman ikäryhmänsä kür-ohjelman. Finaali ratsastetaan yhtenä
luokkana. Finaalissa parhaan kokonaisprosenttimäärän saanut ratsukko on sarjan voittaja. Finaalin
lähtöjärjestys arvotaan ikäryhmän sisällä (ponit, juniorit, nuoret ratsastajat).

2. Kilpailupaikkakunnat
1. 24.-26.4.20
2. 15.-17.5.20
3. 10.-12.7.20

YHO/ Ypäjä
KaRa/ Kangasala
DTT/ Helsinki

Finaali 7.-8.11.

Aino/Järvenpää

HUOM! Sarjakilpailujen aikataulut ovat alustavia, muutokset mahdollisia!
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EQPro 7-8V. CHAMPIONSARJA 2020
1. Sarja on avoin 7-8-vuotiaille hevosille.
Ohjelmat ratsastetaan valinnaisesti nivel- tai kankikuolaimella. Kaikissa osakilpailussa sovelletaan 7-v
hevosten arvostelun sääntöjä (sekä tekninen että laadullinen arviointi).
Ei sarjamaksua, järjestäjän ilmoittama luokkamaksu.
Finaaliin 5 parasta. Palkinnot finaalissa: 270,190,140,110,80 € ja ruusukkeet, sijat 1-5.
Pistetaulukossa sijoille 6-15 sijoittuneiden ratsukoiden tulee ilmoittaa halukkuutensa osallistua finaaliin
kipassa (finaaliluokan ilmoittautumisen yhteydessä). Kipaan halukkuutensa ilmoittaneet nostetaan varapaikoilta finaaliin paremmuusjärjestyksessä. Samalla tuloksella olevista viimeisimmän osakilpailun
tulos ratkaisee.
2. Osakilpailuohjelmat
1. Vaativa B:10 2013
2. Vaativa A:2 2020, 7-8v hevosille
3. Vaativa A:2 2020, 7-8v hevosille
4. FEI esiohjelma 7-v hevosille 2016 nuoret hevoset
5. FEI esiohjelma 7-v hevosille 2016 nuoret hevoset
Finaali: FEI loppukilpailuohjelma 7.v hevosille 2016
3. Kilpailupaikkakunnat
1.
2.
3.
4.
5.

23-24.5
12-14.6
10-12.7
16-19.7
7-9.8

finaali. 30.10-1.11

TRS/ Tampere
Woikoski
DTT/Laakso
EKR/ Lappeenranta
YHO/ Ypäjä
YHO/ Ypäjä

HUOM! Sarjakilpailujen aikataulut ovat alustavia, muutokset mahdollisia!
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EQPro 6-V. CHAMPIONSARJA 2020
1. Avoin 6-vuotiaille hevosille.
Ei sarjamaksua, järjestäjän ilmoittama luokkamaksu.
Ohjelmat ratsastetaan nivelkuolaimella. Kaikissa osakilpailuissa kollegiaalinen arvostelu.
Finaaliin 5 parasta. Palkinnot finaalissa 5 parhaalle: 270,190,140,110,80 € ja ruusukkeet, sijat 1-5.
Pistetaulukossa sijoille 6-15 sijoittuneiden ratsukoiden tulee ilmoittaa halukkuutensa osallistua finaaliin kipassa (finaaliluokan ilmoittautumisen yhteydessä). Kipaan halukkuutensa ilmoittaneet
nostetaan varapaikoilta finaaliin paremmuusjärjestyksessä. Samalla tuloksella olevista viimeisimmän osakilpailun tulos ratkaisee.
2. Osakilpailuohjelmat
Huom! Jos ohjelmissa tulee päivitettyjä versioita kilpailukauden aikana, käytetään aina viimeisintä
julkaistua versiota. Ks. www.ratsastus.fi / materiaalisalkku
1. FEI:n loppukilpailuohjelma 5-v hevosille 2004, päivitetty 2011, rata A
2. Vaativa B:0 2015/2019, nuoret hevoset
3. Vaativa B:0 2015/2019, nuoret hevoset
4. FEI esiohjelma 6-vuotialle hevosille, päivitetty 2011, rata A
5. FEI loppukilpailuohjelma 6-vuotiaille hevosille 2004, päivitetty 2011, rata A
Finaali: FEI:n loppukilpailuohjelma 6-vuotiaille hevosille 2004, päivitetty 2011, rata A

3. Kilpailupaikkakunnat
1.
2
3
4
5

23–24.5
12–14.6
10–12.7
16–19.7
7-9.8

finaali,30.10-1.11.

TRS/ Tampere
Woikoski
DTT/Laakso
EKR/ Lappeenranta
YHO/ Ypäjä
YHO/Ypäjä (hallikilpailu)

HUOM! Sarjakilpailujen aikataulut ovat alustavia, muutokset mahdollisia!
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EQPro 5-V. CHAMPIONSARJA 2020
1. Avoin 5-vuotiaille hevosille.
Ohjelmat ratsastetaan nivelkuolaimella.
Ei sarjamaksua, järjestäjän ilmoittama luokkamaksu. Kaikissa osakilpailuissa kollegiaalinen arvostelu.
Finaaliin 5 parasta. Palkinnot finaalissa 5 parhaalle: 270,190,140,110,80 € ja ruusukkeet, sijat 1-5.
Pistetaulukossa sijoille 6-15 sijoittuneiden ratsukoiden tulee ilmoittaa halukkuutensa osallistua finaaliin kipassa (finaaliluokan ilmoittautumisen yhteydessä). Kipaan halukkuutensa ilmoittaneet
nostetaan varapaikoilta finaaliin paremmuusjärjestyksessä. Samalla tuloksella olevista viimeisimmän osakilpailun tulos ratkaisee.

Osakilpailuohjelmat
1. FEI:n esiohjelma 5-vuotiaille hevosille 2004, päivitetty 2011, rata A
2. FEI:n esiohjelma 5-vuotiaille hevosille 2004, päivitetty 2011, rata A
3. FEI:n esiohjelma 5-vuotiaille hevosille 2004, päivitetty 2011, rata A
4. FEI:n loppukilpailuohjelma 5-vuotiaille hevosille 2004, päivitetty 2011, rata A
5. FEI:n loppukilpailuohjelma 5-vuotiaille hevosille 2004, päivitetty 2011, rata A
Finaali: FEI:n loppukilpailuohjelma 5-vuotiaille hevosille 2004, päivitetty 2011, rata A

2. Kilpailupaikkakunnat
1.
2.
3.
4.
5.

23-24.5
12-14.6
10-12.7
16-19.7
7-9.8

finaali. 30.10-1.11

TRS/ Tampere
Woikoski
DTT/Laakso
EKR/ Lappeenranta
YHO/ Ypäjä
YHO/ Ypäjä

HUOM! Sarjakilpailujen aikataulut alustavia, muutokset mahdollisia!
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PACCELLI CUP 4-VUOTIAILLE HEVOSILLE
1. Avoin 4-vuotiaille hevosille.
Sarja on avoin 4-vuotiaille hevosille ja 5-vuotiaille varsoneille tammoille. Sarjaan kuuluu 4-6 osakilpailua. Osakilpailuja voidaan järjestää myös 2-tason kilpailussa. Pisteiden lasku suoritetaan kuten
muissakin nuorten hevosten sarjoissa. Eniten pisteitä kerännyt on sarjan voittaja. Tasatuloksen sattuessa viimeinen osakilpailu ratkaisee voittajan – ei erillistä finaalia.
Osallistuminen mahdollista myös D-luvalla.
Sarjan voittaja palkitaan loimella ja ruusukkeella.
2. Osakilpailuohjelmat
Järjestäjien suositellaan käyttävän 4-vuotiaille seuraavia ohjelmia:
6.
1.
2.
3.
4.

Helppo B FEI Kouluratsastusohjelma 4-vuotiaille hevosille 2005 (rata A), päivitetty 2015
Helppo B FEI Kouluratsastusohjelma 4-vuotiaille hevosille 2005 (rata B), päivitetty 2015
Laatuarvosteluohjelma 4-vuotiaille hevosille
Kilpailupaikkakunnat
12–14.6
Woikoski
10–12.7
DTT/ Laakso
16–19.7
EKR/ Lappeenranta
5-9.8
YHO/ Ypäjä

HUOM! Muutokset mahdollisia!
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JUNIORICUP 2020
1. Avoin juniori- ja lapsiratsukoille sekä niille poniratsukoille, jotka eivät osallistu ponicupiin, eivätkä
kilpaile junioreiden Future Cupissa tänä vuonna.
Ei sarjamaksua, järjestäjän ilmoittama luokkamaksu.
Finaaliin 7 parasta. Palkinnot finaalissa, rahapalkinnot tai lahjakortit: 270,190,140,110, 3 x 80 € ja ruusukkeet, sijat 1-7 sekä voittajalle loimi.

2. Osakilpailuohjelmat
1. Helppo A:6 2020
2. Helppo A:4 2019
3. Helppo A:6 2020
4. Helppo A:6 2020
5. Helppo A:4 2019
6. Helppo A:4 2019
7. Helppo A:6 2020

Finaali: Helppo A:4 2019

3. Kilpailupaikkakunnat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8–10.5
27–28.6
3–5.7
16–19.7
24–26.7
24–26.7
31.7-2.8

LvR/Jyväskylä
OR/ Oulu
MeLaRa/ Tornio
EKR/ Lappeenranta
LR/ Lahti
KRS/ Kajaani
JSR/ Jyväskylä

Finaali 29.8. HR/ Helsinki

HUOM! Sarjakilpailujen aikataulut ovat alustavia, muutokset mahdollisia!
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PONICUP 2020
1. Avoin poniratsukoille, jotka eivät osallistu junioricupiin eivätkä kilpaile ponien Future Cupissa tänä
vuonna.
Ei sarjamaksua, järjestäjän ilmoittama luokkamaksu.
Finaaliin 7 parasta. Palkinnot finaalissa, rahapalkinnot tai lahjakortit: 270,190,140,110, 3 x 80 € ja ruusukkeet, sijat 1-7 sekä voittajalle loimi.

2. Osakilpailuohjelmat
1. KN-Special 2009
2. Helppo B:4 2020
3. Helppo B:4 2020
4. Helppo A FEI:n CCI/CIC* A-kenttäkilpailuohjelma 2009
5. Helppo B:5 2020
6. Helppo B:5 2020
7. Helppo A FEI:n CCI/CIC* A-kenttäkilpailuohjelma 2009
Finaali: Helppo A FEI:n CCI/CIC* A-kenttäkilpailuohjelma 2009

3. Kilpailupaikkakunnat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8-10.5
27–28.6
3–15.7
16–19.7
24–26.7
24–26.7
31.7–2.8

Finaali 29.8

LvR/Jyväskylä
OR/ Oulu
MeLaRa/ Tornio
EKR/ Lappeenranta
LR/ Lahti
KRS/ Kajaani
JSR/ Jyväskylä
HR/ Helsinki

HUOM! Sarjakilpailujen aikataulut ovat alustavia, muutokset mahdollisia!
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Medium Champion Cup 2020
1. Sarja on avoin ratsukoille, jotka eivät osallistu SRL:n muihin virallisiin sarjoihin.
Ohjelmat ratsastetaan valinnaisesti nivel- tai kankikuolaimella.
Ei sarjakilpailumaksua, järjestäjän ilmoittama luokkamaksu.
Pisteiden lasku kuten muissakin sarjoissa.
Finaaliin 5 parasta. Finaalissa voittajalle loimi ja ruusukkeet sijat 1-5 sekä sijoittuneille järjestäjän luokkakohtaiset rahapalkinnot.
Osakilpailuohjelmat
1. FEI Vaativa B esiohjelma junioreille 2009, päivitetty 2018
2. FEI Vaativa B esiohjelma junioreille 2009, päivitetty 2018
3. FEI Vaativa B joukkueohjelma junioreille 2009, päivitetty 2018
4. FEI Vaativa B joukkueohjelma junioreille 2009, päivitetty 2018
Finaali: FEI henkilökohtainen ohjelma junioreille 2009, päivitetty 2018
2. Kilpailupaikkakunnat
1.
2.
3.
4.

8-10.5.
5.7.
16–19.7
31.7-2.8

finaali 29.8

LvR/ Jyväskylä
TAVA/ Kangasala
EKR/ Lappeenranta
JSR/ Jyväskylä
HR/ Helsinki

HUOM! Sarjakilpailujen aikataulut ovat alustavia, muutokset mahdollisia!
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ALUEIDEN VÄLISET JOUKKUEMESTARUUSKILPAILUT 2020
KOULURATSASTUS
1. Kilpailu on alueiden välinen joukkuekilpailu. Kukin alue voi lähettää yhden joukkueen ja joukkueen mukana tulee olla joukkueenjohtaja. Joukkue koostuu poni- ja/tai lapsi- ja/tai junioriratsastajista ja joukkueessa tulee olla ratsukoita vähintään kahdesta eri ikäryhmästä, 3-4 ratsukkoa yhteensä.
2. Aluejaosto nimeää joukkueen aluejaoston määrittelemien valintakriteerien perusteella (esimerkiksi rankingpisteet, aluemestaruuskilpailu tai erikseen nimetty muu kilpailu tai jokin muu aluejaoston määrittelemä
tapa). Kunkin aluejaoston määrittelemät valintakriteerit on nähtävillä kyseisen alueen internetsivuilla
www.ratsastus.fi/alueet. Aluejaosto voi valintakriteerien perusteella nimetä lisäksi vararatsukon/vararatsukoita. Joukkueen jäsen on mahdollista vaihtaa vain sairaustapauksissa ensimmäisen mestaruusluokan alkuun mennessä.
3. Kukin ratsastaja saa osallistua vain yhdellä hevosella/ponilla / joukkue. Samalla hevosella/ponilla voi kilpailla vain yksi ratsastaja.
4. Kilpailussa on kaksi luokkaa, joista toinen helppo B- ja toinen helppo A-tasoinen. Kouluratsastuskomitea
päättää käytettävät ohjelmat vuosittain. Vuonna 2020 ohjelmat ovat Helppo B :5 2020 ja Helppo A:4 2019.
Joukkueen ratsukot osallistuvat luokkiin valintansa mukaan, kuitenkin niin, että helppo B -luokkaan osallistuu 1-2 ratsukkoa ja helppo A -luokkaan 1-2 ratsukkoa joukkueesta. Luokat ovat avoimia alueiden nimeämille ratsukoille. Kaikki luokat ratsastetaan nivelsuitsituksella.
5. Joukkueenjohtajan tulee ilmoittaa joukkueen kokoonpano ja joukkueen sisäinen lähtöjärjestys kilpailunjärjestäjän ilmoittamaan aikarajaan mennessä. Mikäli joukkueessa on vain 3 ratsukkoa, saa joukkueenjohtaja määrätä mihin arvontaryhmään ei aseteta ratsukkoa. Kilpailunjärjestäjä suorittaa joukkueiden välisen
järjestyksen arvonnan.
6. Joukkueen lopputulokseen lasketaan kolmen parhaan ratsastajan tulosprosentit. Tuloksen mennessä tasan, kilpailun voittaa joukkue, jonka ratsukolla on suurin tulosprosentti.
8. Alueet maksavat joukkueidensa ilmoittautumis- ja lähtömaksut. Kolme parasta joukkuetta palkitaan rahapalkinnoin 350 €, 250 € ja 200 € sekä SRL:n toimittamin mitalein, ja kaikki osallistuneet joukkueet palkitaan SRL:n toimittamin ruusukkein.
9. Joukkuemestaruus järjestetään alueiden puheenjohtajiston valitsemassa kilpailussa loka-marraskuun
aikana.
Kilpailupaikkakunta
30.10.2020
YHO/Ypäjä
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PIKKUMESTARUUS
1. Pikkumestaruus on avoin ratsastajille, jotka eivät ole osallistuneet / osallistu oman ikäluokkansa
SM-kilpailuun edellisenä eikä kuluvana vuonna. Poikkeuksena kuitenkin nuoret ratsastajat siirtyessään U25 / senioriluokkiin, jotka saavat osallistua Pikkumestaruuteen, jos eivät kilpaile samana
vuonna varsinaisesta SM:stä.
2. Ratsastettavat luokat ovat Prix St Georges ja Intermediate Kür.
3. Osakilpailuluokat ovat avoimia kaikille, ratsastaja voi kilpailla luokkavoitosta useammalla hevosella,
mutta mestaruudesta vain yhdellä hevosella, joka tulee ilmoittaa 2. osakilpailua edeltävänä iltana
klo 18.00 mennessä.
4. Parhaan yhteenlasketun kokonaisprosenttimäärän saavuttanut ratsukko on voittaja. Tasatuloksen
sattuessa Kür ohjelmassa saavutettu parempi tulos ratkaisee.
5. SRL toimittaa kolmelle parhaalle mitalit ja ruusukkeet, sijat 1-5.

Kilpailupaikkakunta
16.-19.7.

EKR/ Lappeenranta
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Talent Cup -säännöt 2020
1. Kilpailuun osallistuminen
1.1. Kilpailu on yhdistetty koulu- ja esteratsastuskilpailu.
1.2. Kilpailuun kuuluu aluekarsinta ja finaali. Ratsukolla tulee olla aluekarsintaan osallistuakseen kohdassa
2.2. vaaditut tulokset tai Talent-valmentajan suositus kohdan 2.1 mukaisesti.
1.3. Kilpailuun saavat osallistua vuonna 2020 poneilla 16 vuotta ja hevosilla 18 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat Suomen Ratsastajainliittoon kuuluvien ratsastusseurojen henkilö- ja perhejäsenet. Ratsastaja ei saa
olla osallistunut 1.10.2019 mennessä 3-5-tason (kansalliseen) kenttäkilpailun helppoon luokkaan, 120 cm
esteluokkaan (poniratsukot 100cm/110 cm) tai helppo A-tasoiseen koululuokkaan, tai näitä korkeamman tason luokkiin.
1.4. Alkukarsintasuoritukset sekä aluekarsinnan ja finaalin koulu- ja esteosuudet on suoritettava samalla hevosella/ponilla. Kukin ratsastaja saa osallistua vain yhdellä hevosella tai ponilla.
2. Talent Cup aluekarsintaan pääsy
2.1. Virallisten, SRL:oon ilmoitettujen ja vahvistettujen, Talent-toimijoiden Talent-valmennusryhmissä valmentautuvat ratsukot voivat ilmoittautua suoraan aluekarsintaan Talent-valmentajan suosituksesta. Valmentajan suositus tulee esittää kilpailukansliassa.
2.2. Ratsukko voi ilmoittautua aluekarsintaan myös, mikäli sillä on 1.10.2019 ja aluekarsinnan viimeisen ilmoittautumispäivän välisenä aikana vähintään 1-tasolta (seurakilpailu) 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 tulee esittää kilpailukansliassa.
2.3. SRL toivoo seurojen tarjoavan seurakilpailuissaan em. luokkia. SRL:n internetsivuilla on tulostettavissa
kilpailuihin soveltuvat vakioradat, joiden käyttö ei kuitenkaan ole pakollista. Seurakilpailun taitoarvosteluluokkiin soveltuvat esimerkiksi Talent taitoradat 1 ja 2.
3. Talent Cup aluekarsinta ja finaaliin pääsy
3.1. Aluekarsintoja järjestetään 6-8 alueella ympäri Suomea, huhti-toukokuussa. Kukin aluejaosto vahvistaa
oman alueensa karsintapäivät ja järjestäjät. Aluekarsinnat järjestetään alueluokkina ja ne julkaistaan Kipassa.
3.2. Ratsastaja voi osallistua minkä tahansa alueen aluekarsintaan. Koulu- ja estekarsinnat voi suorittaa eri
alueiden kilpailuissa. Ratsukko voi kuitenkin osallistua vain yhteen aluekarsintaan / laji.
3.3. Aluekarsinnassa ratsastetaan
kouluratsastus: helppo C Tutustumisluokan kouluohjelma (rata B) 2016
esteratsastus: hevoset 90 cm, isot ponit 80 cm ja pienet ponit 70 cm, arvosteluna taitoarvostelu. Ratojen tulee
täyttää taitoarvosteluradoille asetetut perusteet estesääntöjen mukaan.
3.4. Aluekarsintaan ilmoittautumisesta vastaa kukin ratsastaja itse. Huomioi vaadittavat kilpailuluvat ja ratsun rokotukset.
3.5. Jos hevos- ja ponisarjaan tulee kumpaankin vähintään 10 ratsukkoa, luokat voidaan järjestää erikseen.
3.6. Aluekarsinnasta loppukilpailuun pääsevät kaikki kouluratsastuksessa vähintään 56 % tuloksen saaneet ja
esteratsastuksessa vähintään 50 % luokan enimmäispistemäärästä saaneet ratsukot. Tulos vaaditaan molemmista lajeista.
4. Talent Cup finaali
4.1. Finaali ratsastetaan Ypäjällä Hevosopistolla 5.-9.8. (alustava ajankohta)
4.2. Finaalissa voi kutakin hevosta / ponia ratsastaa vain yksi kilpailija.
4.3. Sarja I ponit: kouluratsastus Helppo B FEI lasten esiohjelma A, esteratsastus 80/70 cm, taitoarvostelu
Sarja II hevoset: kouluratsastus Helppo B FEI lasten esiohjelma A, esteratsastus 90 cm, taitoarvostelu
Esteratojen tulee täyttää taitoarvosteluradoille asetetut perusteet estesääntöjen mukaan.
4.4. Kilpailun tulokset määräytyvät yhdistetyn kilpailun sääntöjen mukaan siten, että molempien osakilpailuiden sijaluvut lasketaan yhteen ja pienimmän sijaluvun saanut on voittaja. Mikäli pistemäärä on sama, ratkaisee kouluratsastuskokeen sijoitus ja mikäli sekin on sama, ovat ratsukot tasaveroiset.
5. Finaalin palkinnot
5.1. Luokkapalkinnoista vastaa kilpailunjärjestäjä.
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5.2. Talent Cup -voittajat saavat loimen ja pokaalin, kolme parasta Talent Cup -ruusukkeet.
5.3. Molempien sarjojen kolme parasta saavat esinepalkinnot tai lahjakortit, joiden arvo on 200 €, 150 €, 100
€
5.5. Yhteistuloksissa molempien sarjojen kunkin alueen parhaat ratsukot palkitaan kunniakirjalla ja SRL:n
tuotepaketilla.
6.
Aluekarsintojen ja loppukilpailun yhteiset kilpailusäännöt
6.1. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin SRL:n kilpailusääntöjä.
6.2. Mikäli koululuokkaan ilmoittautuu yli 40 ratsukkoa, luokka jaetaan kahdelle eri päivälle.
6.3. Ratsastaja vastaa itse aluekarsintaan ja finaaliin ilmoittautumisestaan Kipan kautta.

Finaali 2020:
Ypäjä 5.-9.8. (alustava)
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BREEDERS’ PRIZE – säännöt 2020
1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

Kilpailun järjestää FWB -yhdistys ry/FWB föreningen rf . Kilpailu järjestetään joka vuosi jonkun
suurtapahtuman yhteydessä (kansallinen kilpailu, näyttely tms.).
2. KILPAILUMUOTO

Kilpailu käydään koulu- ja esteratsastuksessa. Loppukilpailuun pääsee rajoittamaton määrä ratsukoita.
3. OSALLISTUMISOIKEUS

Kilpailu- ja ilmoittautumisoikeus on kaikilla 6-vuotiailla FWB-hevosilla sekä varsoneilla 7-vuotiailla FWB-tammoilla, joilla ei ole varsa alla. Hevosen tulee olla FWB-kantakirjaan ensirekisteröity,
merkitty pääosastoon ja polveutuu jalostukseen hyväksytystä isäoriista. Hevosella tulee olla Suomen Hippoksen rekisterinumero sekä SRL:n vuosimaksu maksettuna. Kilpailu tulee maksaa sääntöjen mukaisesti.
4. KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN

Kilpailun ilmoittautumislomake Breeders´ Prize kilpailuun on saatavilla yhdistyksen nettisivuilta:
www.finnishwarmblood.fi tai toimistosta: p.050-5626630 tai sähköpostilla info@finnishwarmblood.fi
BREEDERS’ PRIZE:iin tulee ilmoittautua helmikuun loppuun mennessä varsan syntymävuotta seuraavana vuonna maksamalla ensimmäinen ilmoittautumismaksuerä ja täyttämällä ilmoittautumislomake. Poikkeuksena ovat hevoset, jotka ovat saaneet hevospassin ilmoittautumisajan jälkeen:
ne voidaan ilmoittaa normaalilla hinnalla kunnes hevospassi on omistajalla.
Kilpailuun ilmoittautumiseen ja voimassapitämiseen liittyvät maksut suoritetaan erilliselle yhdistyksen hallinnassa olevalle pankkitilille:
Breeders´ Prize -tilin numero, FI71 6601 0001 1274 71 Ålandsbanken.
Maksut ovat vuosittain seuraavat :
Ikävuotta
0
1
2
3
4
5
6
yhteensä

20
30
40
50
100
110
150
500
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1-5-vuotismaksu tulee suorittaa kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä tai viimeistään laskusta ilmenevänä eräpäivänä. Eräpäivän jälkeen on hevosen omistajalla kuukausi aikaa maksaa kilpailun voimassapitämismaksu, joka peritään tällöin kaksinkertaisena kyseessä olevan vuoden
osalta. Tämän myöhästymisen puitteissa suoritettu voimassapitämismaksu säilyttää oikeuden
osallistua BREEDERS’ PRIZE:iin. Hevonen, jolla halutaan osallistua sekä este- että kouluratsastuskilpailuihin, voi osallistua molempiin käyttämällä kaksi erillistä kilpailuoikeutta. Varsoneet tammat,
jotka kilpailevat vasta 7-vuotiaina maksavat osallistumisen normaalin maksujärjestelmän mukaan. Kun 6-vuotismaksu suoritetaan, omistajan tulee ilmoittaa Ratsujalostusliitolle, jos tamma
kilpailee vasta 7-vuotiaana.

Kasvattaja-alennukset:
1. hevonen: normaali maksu
2. hevonen 75% maksusta
3. 70% maksusta
4. 60% maksusta
5. 50% maksusta
Alennukset ovat voimassa niin kauan kuin hevoset ovat kasvattajan omistuksessa. Alennusoikeudesta tulee tehdä ilmoitus yhdistyksen toimistolle.
6-vuotiaiden hevosten kilpailun voimassapitämismaksu tulee suorittaa kaksi viikkoa ennen BREEDERS’ PRIZE-kilpailua, viimeistään laskusta ilmenevänä eräpäivänä. Ratsukot ilmoittautuvat SRL:n
KIPA:n kautta lopulliseen kilpailutapahtumaan.
Maksettuja maksuja ei palauteta, paitsi kilpailuvuonna palautetaan viimeisen vuoden maksu loukkaantumisen yhteydessä eläinlääkärin todistusta vastaan, jos loukkaantuminen tapahtuu ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Hevosen omistajanvaihdoksista on ilmoitettava viipymättä kilpailujen järjestäjälle FWB -yhdistykselle.
5. KILPAILUOIKEUDEN SIIRTO

1. Kilpailuoikeudella pitää olla nimetty hevonen, pelkkää oikeutta ei voi ostaa
2. Kilpailuoikeuden voi siirtää ikäryhmän sisällä, oikeuden hinta on ostajan ja myyjän
välinen asia
3. Kilpailuoikeuden siirrosta on viipymättä ilmoitettava FWB -yhdistykselle, joka
merkitsee siirron rekisteriin. Siirrosta veloitetaan 20 euroa.
4. Siirto-oikeus koskee kaikkia ikäluokkia
6. JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN
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BREEDERS´ PRIZE kilpailuun voi jälki-ilmoittautua kilpailukutsusta ilmenevän kilpailun ilmoittautumisajan päättymiseen asti. Kaikki maksut ovat tällöin kaksinkertaisia jo erääntyneiden maksujen
osalta.
7. LOPPUKILPAILUUN PÄÄSY JA LUOKAT

Saadakseen osallistumisoikeuden kouluratsastuksen loppukilpailuun tulee hevosella olla vähintään kaksi vähintään 60% tulosta kansallisesta tai kansainvälisestä luokasta (FEI:n nuorten hevosten luokkien tasolta) samalta tai aikaisemmalta vuodelta kuin itse loppukilpailu.
Saadakseen osallistumisoikeuden esteratsastuksen loppukilpailuun tulee hevosella olla kaksi max
8 vp tulosta kansalliselta tai kansainvälisestä 115 cm:n kilpailutason luokasta (A.1.0 tai 367.1 perusradalta tai ensimmäisestä vaiheesta). Esteratsastuksen loppukilpailuun oikeutettavat tulokset
tulee olla samalta vuodelta kuin itse loppukilpailu. Kvaalit ovat hevoskohtaiset.
Ratsukko ilmoitetaan loppukilpailuun suoraan KIPA:n (SRL:n kilpailupalvelu) kautta omistajan tai
kilpailijan toimesta. Ilmoittautumispäivämäärän umpeutumisen jälkeen yhdistys tarkistaa hevosen
oikeuden osallistua kilpailuun.
Breeders’ Prize -loppukilpailuun osallistuville hevosille suoritetaan eläinlääkärintarkastus ennen
kilpailun alkua.
KOULURATSASTUS

Loppukilpailu on kaksipäiväinen kouluratsastuksessa.
Luokat päätetään vuosittain. Vuonna 2020 ensimmäisenä päivänä ratsastetaan FEI 6-v. esiohjelma
(2004), nivelsuitsitus ja toisena päivänä FEI Loppukilpailuohjelma 6-v hevosille 2004, nivelsuitsitus.
Luokissa käytetään kollegiaalista tuomariarvostelua. Raippa ei ole sallittu Breeders´ Prize -luokissa.
Toiseen osakilpailuun pääsee 20 parasta ensimmäisestä osakilpailusta hyväksytyn tuloksen saavuttaneista ratsukoista.
Kilpailuluokkien yhteenlaskettu prosenttimäärä ratkaisee voittajan. Toisen päivän lähtöjärjestys on
ensimmäisen osakilpailun käänteinen paremmuusjärjestys.
ESTERATSASTUS

Esteratsastus on kolmipäiväinen (120 cm, 120 – 130 cm, 120 – 130 cm) arvostelu A.1.0. Ensimmäisen päivän lähtöjärjestys arvotaan ja toisen päivän lähtöjärjestys on ensimmäisen päivän käänteinen lähtöjärjestys. Kolmantena päivänä lähtöjärjestys on ratsukoiden kahden edellisen päivän virhepisteiden mukainen käänteinen paremmuusjärjestys. Samalla virhepistemäärällä olevien ratsukoiden keskinäinen lähtöjärjestys arvotaan.
Ratsukko, jonka suoritus hylätään ensimmäisessä tai toisessa osakilpailussa, ei voi jatkaa jäljellä
oleviin osakilpailuluokkiin. Kolmannessa osakilpailussa hylätty ratsukko ei saa lopputulosta, eikä
voi saada Breeders´ Prize palkintorahoja.
Ratsukot, joilla on sama pienin yhteenlaskettu virhepistemäärä kolmen päivän perusradoilta, suorittavat uusinnan. Kaikista palkintosijoista uusitaan. Uusinnassa ratkaisevat virhepisteet ja aika.
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Muut ratsukot sijoittuvat perusradan virhepisteiden mukaiseen järjestykseen. Samalla virhepistemäärällä olevat ratsukot ovat tasavertaiset. Luokkapalkinnot kolmantena päivänä jaetaan arv.
A.1.0. perustein kilpailukansliasta.
Muilta osin noudatetaan Suomen Ratsastajainliiton kilpailusääntöjä.
8. PALKINNOT

Palkintosumman suuruuden määrää yhdistyksen hallitus sen mukaan, miten paljon hevosia ja ulkopuolisia tukijoita saadaan mukaan vuosiryhmittäin. Palkintosumma on kuitenkin vähintään ko.
vuosiryhmän hevosten yhteenlaskettu ilmoittautumismaksu. Kertyneet korkovarat käytetään
BREEDERS’ PRIZE:n ja yhdistyksen muun toiminnan rahoittamiseen. BREEDERS’ PRIZE:n palkintosumma jaetaan tasan este-ja kouluratsastuksen kesken.
Hevosten voittamasta palkintosummasta 75% kuuluu omistajalle ja 25% kasvattajalle.
BREEDERS’ PRIZE:n este- ja kouluvoittajahevonen saa lajinsa palkintosummasta 40%, toiseksi tullut
saa 20%, kolmanneksi tullut 15%, neljäs 10% ja viides 7%.
Loppuosalla (8%) yhdistys kattaa kilpailun hallinto- ja järjestelykuluja.
9. YLEISTÄ

Kilpailujen järjestäjä tiedottaa BREEDERS’ PRIZE:iin liittyvistä asioista erityistiedotteilla sekä alan
lehdissä.
Mikäli kilpailua ei jonakin vuonna voida järjestää tai kilpailu lakkautetaan, palautetaan ko. aikana
kilpailuoikeuden haltijalle kaikki maksut ilman korkoa.
Muutoksia BREEDERS’ PRIZE-sääntöihin voi tehdä ainoastaan FWB -yhdistys ry / FWB föreningen
rf. Kaikki mahdolliset muutokset koskien ilmoittautumista, maksujen suuruutta, osallistumisoikeutta, osanottajamäärän rajoittamista sekä kilpailuluokkien määrittelyä tiedotetaan Suomen Hippokselle sekä Suomen Ratsastajainliitolle.
(FWB -yhdistyksen hallitus 1/2019)
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FWB -yhdistys ry:n derbysäännöt 2020
Kilpailun järjestää FWB -yhdistys ry / FWB föreningen rf. Kilpailu järjestetään joka vuosi kilpailun,
näyttelyn tai muun sellaisen yhteydessä.
Kilpailu käydään erikseen koulu- ja esteratsastuksessa.

Kilpailu oikeus on kaikilla 5-vuotiailla FWB-kantakirjan pääosastoon merkityillä FWB-ratsuhevosilla sekä 6-vuotiailla FWB-kantakirjan pääosaston merkityillä varsoneilla FWB-tammoilla (joilla ei
ole varsa alla) ja joilla on suoritettuna sääntöjen mukaiset kvaalitulokset. Hevosen omistajan on
oltava FWB-yhdistyksen jäsen.

Ilmoittautuminen tapahtuu suoraan KIPA:n (SRL:n kilpailupalvelu) kautta, FWB-yhdistyksen ja
SRL:n julkaiseman kilpailukutsun mukaisesti SRL:n sääntöjä noudattaen.

Kilpailu on kaksipäiväinen sekä koulu- että esteratsastuksessa.
Kouluratsastuksen 5-vuotisderbyssä ensimmäisenä päivänä ratsastetaan FEI:n esiohjelma 5-v hevosille (nivel) ja toisena päivänä FEI 5-v finaali 2004 (nivel).
Esteratsastuksen 5-vuotisderbyssä ensimmäisenä päivänä ratsastetaan 110 cm, arv. A.1.0 ja toisena päivänä 120 cm, arv. A.1.0. Ratsukot, joilla on sama pienin yhteenlaskettu virhepistemäärä
molempien päivien perusteella, suorittavat uusinnan voitosta. Seuraavat palkintosijat ratkaistaan
niin ikään uusinnalla samalla virhepistemäärällä olevien kesken. Uusinnassa ratkaisee virhepisteet
ja aika.

FWB -yhdistys ry palkitsee kokonaiskilpailun perusteella sijoitussäännön mukaan parhaat ratsukot
rahapalkinnoin (kuitenkin enintään viisi). Luokkapalkinnot jakaa kilpailun järjestävä ratsastusseura
kilpailukutsun mukaisesti.

