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Hakuohje Suomen Ratsastajainliiton (SRL) maajoukkue-

valmennuksen A-renkaaseen ja A-kehitysrenkaaseen sekä aluetasoa 

vastaavaan B-renkaaseen ja B-kehitysrenkaaseen kaudelle 2020 

 

Yleistä: 

SRL:n A-maajoukkuevalmennus (A-rengas) on suunnattu ratsukoille, joiden tavoite ja tulosennuste 

jo annettujen kilpailunäyttöjen perusteella on kansainvälisen menestyksen saavuttaminen lähimmän 

kahden vuoden aikana. A-renkaaseen hakevilta edellytetään valmiutta edustaa Suomea arvokisoissa. 

A-kehitysrenkaaseen kuuluvien ratsukoiden oletetaan kehittyvän maajoukkuetason tehtäviin 

lähimmän parin vuoden aikana. 

SRL:n B-rengas ja B-kehitysrengas ovat suunnattuja ratsukoille, jotka ovat oman ikäryhmän 

kansallista tasoa tai nousemassa sille tasolle kuluvan tai seuraavan vuoden aikana ja ovat ehdolla 

tulevina vuosina A-maajoukkuevalmennusryhmiin. B-kehitysrenkaisiin voidaan valita myös 

vähemmän kilpailukokemusta omaavia ratsukoita, jos tuloskehitysennuste arvioidaan hyväksi ja 

kehitystä tapahtuu valmennuksen tuloksena. 

Hakuohje maajoukkueen A-renkaaseen tai A-kehitysrenkaaseen 

Hakemukset tulee jättää 1.3.2020 mennessä SRL:n internetsivulla löytyvällä lomakkeella. 

Hakemuksesta tulee ilmetä ratsastajan ja hevosen kilpailutulostaso kahdelta edelliseltä kaudelta. 

Valmennusrenkaisiin otettaessa arvioidaan pääsääntöisesti ratsukkoa, ei ratsastajaa. Ratsastajan 

hevosen vaihtuessa kesken kauden, ratsukon valmennusrengas voidaan arvioida uudelleen.  

Maajoukkuevalmennuksen A-renkaaseen tai A-kehitysrenkaaseen hakeneiden kilpailutulostaso 

arvioidaan hakulomakkeesta ilmenevien kilpailunäyttöjen perusteella. Myös juniorit voivat kuulua 

A-renkaaseen. Kilpailunäyttöjen ja/tai maajoukkuevalmentajan lausunnon perusteella ratsukot 

nimetään A-renkaaseen tai A-kehitysrenkaaseen huomioiden valmennusrenkaiden tavoitteet ja 

vaatimukset. Mikäli paikka A-renkaassa/valmennuksessa vapautuu, tarjotaan paikkaa FEI-, 3-tason 

ja 4-tason kilpailutulosten keskiarvojen paremmuusjärjestyksessä ratsukoille, kunnes paikka on 

täytetty. Maajoukkuevalmentajan suosituksesta ratsukoita voidaan nimetä suoraan A-renkaaseen tai 

A-kehitysrenkaaseen kilpailunäyttöjen perusteella, vaikka ratsastaja ei olisi jättänyt hakemusta. 

Ehdotukset A-renkaaseen tai A-kehitysrenkaaseen nimetyistä ratsukoista tekee Reiningkomitea ja 

vahvistaa SRL:n urheilujohtaja. 

Maajoukkuevalmennusryhmiin nimeämisen tasoedellytykset: 

A-rengas - Ratsastaja on saavuttanut arvokilpailuihin vaadittavan tulostason (70 pistettä) 
vähintään kaksi (2) kertaa CRI-luokista tai 3/4-tason kotimaisista kilpailuista 
kahden edellisen vuoden aikana.  

- Tähtäin maajoukkueen edustustehtävät. 
- Sitoutuminen SRL valmennustoimintaan. 
- SRL kilpailulisenssi ja osallistuminen SRL:n alaisiin luokkiin. 
- Tähän voidaan nostaa ratsukoita tulosten perusteella kauden aikana ja myös 

pudottaa pois, jos ratsukon toiminta ei tähtää A-renkaan tavoitteisiin. 
- Myös juniori ratsastajia voidaan nimetä 

A -kehitys - Edellytys täyttää A-renkaan tulostasovaatimus kuluvana tai seuraavana vuonna. 
- Hyviä tuloksia 3/4-tason kotimaisista kilpailuista tai kansainvälisistä luokista  
- Sitoutuminen SRL valmennustoimintaan. 
- SRL kilpailulisenssi ja osallistuminen SRL:n alaisiin luokkiin. 
- Poikkeuksellisen vahvat taidolliset näytöt ja kilpailukokemusta kansainvälisistä 

luokista. 
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- Tähän voidaan nostaa ratsukoita tulosten ja taitotason kehittymisen sekä 
sitoutumisen mukaan kauden aikana ja myös pudottaa pois, jos toiminta ei tähtää 
kehitysrenkaan tavoitteisiin 

- Myös juniori ratsastajia voidaan nimetä  

 

 

 

Hakuohje SRL:n B-valmennusryhmiin: B-rengas tai B-kehitysrengas 

 

Hakemukset tulee jättää 1.3.2020 mennessä SRL:n internetsivulla löytyvällä lomakkeella. 

Valmennusrenkaisiin otettaessa arvioidaan pääsääntöisesti ratsastajan taitotasoa ja tavoitteita, ei 

niinkään ratsukkoa. Hakemuksesta tulee ilmetä ratsastajan ja hevosen kilpailutulostaso kahdelta 

edellisellä kaudelta. 

 

Valmennusryhmiin nimeämisen tasoedellytykset: 

B-rengas - Edellytys täyttää A-kehitysrenkaan tulostaso kuluvana tai seuraavana vuonna 
- Tavoitteellinen kilpailutoiminta 
- Sitoutuminen SRL valmennustoimintaan 
- SRL kilpailulisenssi ja osallistuminen SRL:n alaisiin luokkiin. 
- Tähän voidaan nostaa ratsukoita tulosten ja taitotason kehittymisen sekä 

sitoutumisen mukaan kauden aikana ja myös pudottaa pois, jos toimintaan ei 
ole sitouduttu eikä se ole riittävän tavoitteellista 

- Myös juniori ratsastajia voidaan nimetä 

B-kehitys - Tavoitteellinen valmentautuminen ja kilpailutoiminta 
- Sitoutuminen SRL valmennustoimintaan 
- SRL kilpailulisenssi ja osallistuminen SRL:n alaisiin luokkiin. 
- Tähän voidaan nostaa ratsukoita tulosten ja taitotason kehittymisen sekä 

sitoutumisen mukaan kauden aikana ja myös pudottaa pois, jos toimintaan ei 
ole sitouduttu eikä se ole riittävän tavoitteellista  

- Myös juniori ratsastajia voidaan nimetä 

 

Valmentajat: 

 

A-rengas ja A-kehitysrengas: 

- valmentaja Ann ja Bernard Fonck, Grischa Ludwig  

B-rengas ja B-kehitysrengas: 

- valmentajat: Maria Astikainen, Auli Kuisma, Maria Mustonen  


