ALUEIDEN VÄLISET JOUKKUEMESTARUUSKILPAILUT 2021
KENTTÄRATSASTUS

1. Kilpailu on alueiden välinen joukkuekilpailu. Kukin alue voi lähettää yhden joukkueen ja
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joukkueen mukana tulee olla joukkueenjohtaja. Joukkueessa tulee olla yhteensä 3-4
ratsukkoa, joista vähintään yksi on poni- tai junioriratsukko.
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 mestaruusluokan alkuun mennessä.
Kukin ratsastaja saa osallistua vain yhdellä hevosella / ponilla / joukkue.
Kilpailu ratsastetaan 90 cm -luokassa. Luokka voi olla avoin vain alueiden nimeämille
ratsukoille tai
avoin kaikille.
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.
Järjestäjä suorittaa joukkueiden välisen järjestyksen arvonnan. Mikäli luokka on avoin kaikille,
lähtöjärjestys tulee rakentaa niin, että joukkuekilpailuun osallistuvat ratsukot starttaavat
luokassa peräkkäin luokan alussa.
Joukkue, jonka kolmen parhaan ratsukon yhteinen virhepistemäärä on pienin, on voittaja,
lähinnä seuraava toinen jne. Jos useammalla joukkueella on sama yhteisvirhepistemäärä,
voittaa se, jonka kolmanneksi parhaan ratsukon virhepistemäärä on pienin. Jos ne ovat yhtä
suuret, voittaja on joukkue, jonka toiseksi parhaan ratsukon virhepistemäärä on pienin. Vain
joukkuekilpailun lopullista tuloslaskentaa varten annetaan 1000 virhepistettä sellaiselle
joukkueen jäsenelle, joka jostakin syystä ei suorita kilpailua loppuun.
Kolme parasta joukkuetta palkitaan rahapalkinnoin 350 €, 250 €, 200 € sekä SRL:n toimittamin
mitalein, ja kaikki osallistuneet joukkueet palkitaan SRL:n toimittamin ruusukkein. Alueet
maksavat kilpailunjärjestäjälle palkintotukea 100 e/alue/vuosi (yht. 800e), jolla
kilpailunjärjestäjä voi kattaa joukkuepalkintojen maksamisen. Kilpailunjärjestäjän tulee
maksaa joukkuepalkinnot joukkueen ratsastajille (joukkuepalkintosumma jaettuna
tasapuolisesti joukkueen ratsastajien kesken) Kipan kautta, jotta palkinnot kirjautuvat oikein
tulorekisteriin.
Joukkuemestaruus järjestetään alueiden puheenjohtajiston valitsemassa kilpailussa.

Kilpailupaikkakunta
18. - 19.9.2021 Niinisalon Ratsastajat / Niinisalo

