13.4.2021
OHJEITA 2021 POHJOLA GP- KILPAILUJÄRJESTÄJILLE
1.Pohjola GP sarja este -ja kouluratsastuksessa määritelmä
Pohjola GP- kilpailu on Suomen Ratsastajainliitto ry:n (SRL) tavaramerkki ja SRL omistaa merkin kaupalliset
ja juridiset oikeudet.
Kilpailupaikat esteratsastuksessa vuonna 2021 ovat:

Pohjola Grand Prix – Road to Helsinki
•
•
•
•

11.–13.6. Hevosopisto, Ypäjä
16.–18.7. Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää
27.–29.8. Power Park Horse Show, Härmä
17.–19.9. Ypäjä Horse Show, Ypäjä Finaali

Kilpailupaikat kouluratsastuksessa vuonna 2021 ovat:

Pohjola Tour – Road to Helsinki
•
•
•
•
•

11.–13.6. Hevosopisto, Ypäjä
7.–8.8. Laakson ratsastusstadion, Helsinki, Helsingin Ratsastajat
21.–22.8. Woikoski, Mäntyharju
12.9 Kangasala
26.9 Stable Nova, Hyvinkää

Esteratsastus
Pohjola Gold Grand Prix 2021
145. Finaaliin pääsee kymmenen parasta ratsukkoa, järjestetään 3. osakilpailussa Ypäjän hallissa.
Pohjola Silver Grand Prix 2021
135
Pohjola Bronze Grand Prix 2021
125
Pohjola Novice Grand Prix 2021
115
Pohjola Finnhorse Grand Prix 2021
100

Kouluratsastus
Konseptit: 3 osakilpailua ja finaali
Pohjola Grand Tour 2021
Intermediare A-II taso + finaali GP Kür (5 parasta finaaliin)
Pohjola Small Tour 2021
Intermediare I -taso, finaali Intermediate I kür (5 parasta finaaliin)
Pohjola Rising Star Tour 20218
Vaativa B, finaali FEI Kür junioreille (5 parasta finaaliin)
Pohjola Finnhorse Tour 2021
Helppo A, Finaali SH mestaruus kür (5 parasta finaaliin)

Pohjola GP- kilpailut ovat huippu-urheilua ja tapahtumana ne ovat intensiivisiä, korkeatasoisia, suurelle
yleisölle suunnattuja ratsastuksen näyteikkunoita. Olosuhteet ovat erinomaiset kilpailijoille, yleisölle,
yhteistyökumppaneille sekä medialle. Kilpailujärjestäjä on innostunut ja osaava järjestäjä, jolla on talous
vankalla pohjalla ja monipuolinen osaaminen.
1.1

Kilpailujen ilme
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n määrittelemää somistusta ja ilmettä. Kilpailualueen tulee olla siisti ja
ulkoasultaan näyttävä. Pyritään luontoystävälliseen ja kestävään kulutukseen käyttämällä esim.
kukat järkevästi ajatellen muita kilpailuja(kierrätys).
-

SRL toimittaa KJ:lle mainosmateriaalit (beach flagit yms.) ja KJ pakkaa ne kilpailujen päätyttyä
toimituskuntoisina SRL.n kanssa sovittuun paikkaan.

-

Radoilla tulee olla näyttävät kukka-asetelmat ja somistus.

2. Kriteerit ja vaatimukset Pohjola GP-sarjalle
2.1. Sijainti
* Hyvä infrastruktuuri, tapahtuma-alueelle mahtuu tarvittavat palvelut (tallit, areenat, yleisöpalvelut),
majoituskohteisiin on kohtuullinen matka.
* Tapahtumapaikka sijaitsee keskeisellä paikalla ja/tai hyvien kulkuyhteyksien päässä
* Yleisön on helppo löytää paikalle ja yleisöpalvelut ovat selkeästi opastettuja
* Yleisölle on rajattu oma alueensa, katsomo, parkki, turvallisuusasioihin kiinnitetty erityistä huomiota.

2.2. Kentät, kalusto, tallit
* Kilpakentän ja verryttelyn pohjan tulee olla hyvä tai erinomainen.
* Suositaan isompia areenoita (esteratsastus), joille voidaan rakentaa pitempiä ratoja, jotta Tähtikilpailut
toimivat myös ponnahduslautana kansainvälisiin kilpailuihin osallistumiselle.
* Pohjien huoltoon on panostettu ja sääolojen vaihtumisiin varauduttu.
* Kilpailukalusto on asianmukaisessa ja siistissä kunnossa. Käytetään SRL:n määrittelemää kalustoa. Rata on
koristeltu SRL:n määrittelemällä tavalla.
* Tallialueesta vastaa asiantunteva kokenut tallipäällikkö. Kilpailupaikalta löytyvät tarvittavat palvelut ja
palveluhenkinen henkilökunta.
* Tallialueen sijainti on hyvä ja kulkuyhteydet alueelta toimivat. Turvallisuudesta ja hevosten hyvinvoinnista
huolehtiminen on erinomaista tasoa. Hevosautojen parkkialue on toimiva. Tallialue on valvottu (24 h).
2.3. Toimihenkilöt
* Kilpailuun kutsutaan kokeneita ja osaavia toimihenkilöitä riittävästi, ja toimihenkilöiden viihtyvyydestä
huolehditaan hyvin.
Toimihenkilöillä on SRL.n määrittelemä asuste toimiessaan toimihenkilötehtävissä. Tästä voidaan poiketa
SRL:n luvalla.
Toimihenkilöiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota yleisön viihtyvyyteen ja ystävälliseen käytökseen.
* Toimihenkilöiden työskentelyolosuhteet ovat hyvät.
* Esteratamestarin on oltava vähintään A-tasoa tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen omaava.
* Esteratsastuskilpailussa tulee tuomariston puheenjohtajan lisäksi olla 4 tuomaria. Tuomareista vähintään
kahden on oltava A/B-tasoa. TPJ on vähintään A-puheenjohtajatuomari. Ratsastajainliitto suosittelee, että
TPJ:aa ja ratamestaria vaihdetaan vähintään neljän vuoden välein ja että sama henkilö voi toimia ko.
tehtävässä enintään kolmessa (3) Tähtikilpailussa saman kalenterivuoden aikana. Esteratsastuskilpailuissa
tulee olla lisäksi liiton nimeämä tekninen asiantuntija.
2.4. Yleisöpalvelut
* Pohjola GP:n tavoitteena on houkutella suurta yleisöä!
* Katsomossa on istumapaikkoja ja selkeä näkyvyys kilpailuareenalle.
* Siistit WC:t, VIP WC erikseen.
* Yleisölle on tarjolla tietoa tapahtumasta, kuten aikataulu, lähtölistat, aluekartta jne.
* Tapahtumassa on kilpailujen lisäksi yleisöä kiinnostavaa oheisohjelmaa sekä osaava kuuluttaja, joka
ylläpitää kilpailutunnelmaa. Tapahtuman yhteydessä voidaan järjestää SRL:n konseptin mukainen
Hevostivoli.

* Ruokailupalvelut, ravintola/kahvila, ovat erinomaiset.
* Tekniset valmiudet kisapaikalla (yleisönäyttö, tulospalvelu) ovat hyvät.
* Expoalueella on yleisöä ja kilpailijoita palvelevia myyntipisteitä.
2.5. Yhteistyökumppanit
* VIP-vieraista huolehditaan (tarjoilut, ohjelma, isännöinti). SRL määrittää konseptin ja vastaa toteutuksesta
yhdessä kilpailujärjestäjän kanssa.
2.6. Talous ja markkinointi
* Järjestäjällä on yhdessä SRL:n kanssa sovittaessa valmiudet toimia Pohjola GP:n järjestäjänä useana
peräkkäisenä vuotena.
* Järjestäjän taloudellinen tilanne on vakaa.
* Markkinointiin ja myyntiin on nimetty vastuuhenkilö. Markkinointi- ja myyntiaineisto on laadukasta.
* Liiton ja järjestäjän sopimuskumppanit huomioidaan erillisten ohjeiden mukaisesti
2.7. Viestintä ja mediapalvelut
* Järjestäjän puolesta kilpailulla on oma nimetty tiedottaja.
* Järjestäjä tarjoaa tilat ja palvelut median edustajille ja lehdistötilaisuudelle sekä televisioinnille.
3. Yhteistyösopimukset
SRL:n sopimukset kattavat kunkin sarjan kaikki osakilpailut ja finaalit. Yhteistyösopimusten mukaan
samassa kilpailussa EI voi näkyä liiton kumppaneiden kanssa kilpailevaa toimialaa, niiden kilpailupäivien
osalta, jolloin kunkin yhteistyökumppanin luokka ratsastetaan, ellei siitä ole erikseen sovittu SRL:n kanssa
Tämä koskee luokkanimiä, laitamainoksia, julisteita ja käsiohjelmia sekä muuta mainosmateriaalia Lupa
mainosmateriaalin käyttöön tulee varmistaa hyvissä ajoissa ennen kilpailua ja ennen mahdollisten
sopimusten tekemistä.

3.1. Luokkien myyntioikeus (SRL pidättää oikeuden lisätä yhteistyökumppaneita ja niihin mahdollisesti
liittyviä rajoituksia, mikäli uusia yhteistyösopimuksia syntyy kauden aikana)
Järjestäjä ei voi myydä seuraavia luokkia:
* Pohjola Grand Prix ja muut Pohjola-nimen alla olevat sarjat (koulu- ja esteratsastus).
Osakilpailuluokat voi myydä, finaaliluokkia ei voi myydä, ei kuitenkaan kilpailevalle yritykselle tai brändille:
* Racing Trophy (este)
* Avant Trophy (kenttä)

* EQPro Champion 7 -8 v. sekä 6 ja 5 v. (koulu)
* Racing Noviisisarja (este)
* SM-osakilpailuluokat, ei viimeistä osakilpailuluokkaa (este, koulu)
Kaikki osakilpailuluokat ja finaalin voi myydä:
* Ponicup (este, koulu)
* Pikkuponicup (este)
* Junioricup
* Mini Grand Prix, (pikkuponit, isot ponit, lapset) (este)
* Dressage Future cup Legimia
* 4-v cup (koulu)
3.2. Mainosmateriaali
SRL toimittaa yhteistyösopimusten mukaisen mainosmateriaalin kilpailujärjestäjän käyttöön. Järjestäjä
sitoutuu osoittamaan laitamainoksille näkyvän mainospaikkatilan kilpailukentän aidasta (mainoskorkeus 1
metri), huomioiden ensisijaisesti TV-kameroiden sijoittumisen.
Mainosesteitä ja mainosautoa tulee käyttää ainakin yhteistyöluokissa (molemmilla kierroksilla /
uusinnoissa). Televisioitavissa luokissa näille tulee saada mahdollisimman hyvä TV näkyvyys. TV-kamerat
sijoitetaan siten, että kuviin saadaan yleisö taustalle, ei varikkoalue!
Kuhunkin kilpailuun tehdään erillinen mainosmateriaaliluettelo (esimerkki liite 1), joka toimitetaan
järjestäjälle n. kuukautta ennen kilpailuja. Järjestäjä vastaa sovitusta näkyvyydestä ja huolehtii mainosten
siisteydestä kilpailun aikana sekä palauttaa mainosmateriaalin välittömästi kilpailun jälkeen SRL:lle.
Lisätietoja:
Kilpailukalustosta kappaleessa 10.1
Yhteistyösopimuksiin liittyviin kysymyksiin vastaa toimitusjohtaja Jukka Koivisto, jukka.koivisto@ratsastus.fi
tai p. 040- 5922721
3.3. Käsiohjelma (ei käytössä kaikilla KJ:llä) myyntioikeus (SRL pidättää oikeuden lisätä
yhteistyökumppaneita ja niihin mahdollisesti liittyviä ”velvoitteita”, mikäli uusia yhteistyösopimuksia syntyy
kauden aikana)
SRL:n yhteistyösopimukset edellyttävät mainosnäkyvyyttä kilpailujen käsiohjelmassa seuraavasti, mikäli
käsiohjelma laaditaan:
1/1 sivun mainos: Pohjola, Hankkija, Land Rover
Käsiohjelma laaditaan yleisöä ja VIP-vieraita varten. Ohjelmaan kannattaa laittaa mm. tietoa järjestäjästä,
järjestäjän omia mainoksia, lyhyt versio kilpailusäännöistä ja hevosluettelo.

SRL toimittaa käsiohjelmamainokset sähköisessä muodossa järjestäjän ilmoittamalle yhteyshenkilölle.
3.4. Kuulutus ja äänimainokset
Kilpailun kuuluttajan tulee tutustua ennakkoon sarjakilpailusääntöihin ja sarjakilpailutilanteeseen. Luokan
aikana kuuluttajan tehtävä on informoida kilpailun etenemisestä sarjatilanteen osalta, etenkin
kärkiratsukoiden tulosten kohdalla. Finaaleissa suositellaan, että kuuluttajalla on sihteeri, joka laskee
sijoituksia, jotta sarjatilanne on koko ajan kuuluttajalla tiedossa.
Mahdolliset äänimainokset soitetaan aina kunkin yhteistyökumppanin luokan alussa, ennen
palkintojenjakoa ja vähintään 2 kertaa luokan aikana kuuluttajan sopivaksi katsomalla hetkellä. Muut kuin
pääyhteistyökumppanin äänimainokset soitetaan vain luokan kuluessa sopivassa kohdassa n. 2 kertaa.
Televisioitavien luokkien osalta äänimainoksista sovitaan erikseen YLE:n edustajien kanssa.
SRL toimittaa äänimainokset kilpailujärjestäjälle ennakkoon. Järjestäjän velvollisuus on testata ajoissa
äänimainosten kuuluvuus ja palauttaa äänimainokset kilpailun jälkeen SRL:oon.
Kuuluttajalle voidaan toimittaa myös muita mainoksia (kirjallisena) kuulutettavaksi luokkien aikana.
Seurataan kuulutusilla ja ennakkomaininnalla osakilpailuja ko/re johtavaa ratsukkoa, Pohjola leading rider.
Käsinauha annetaan ensimmäisen osakilpailun palkintojen jaossa. Vaihtuu mahdollisesti toisen osakilpailun
palkintojen jaossa. Jos johtava ratsukko ei pääse palkintojen jakoon, kuulutetaan hänet palkintojenjaossa.

4. SRL:n taloudellinen tuki
Järjestäjät saavat taloudellista tukea kilpailun järjestämiseen seuraavasti:
* Pohjola kilpailusarjat (koulu- ja esteratsastus): osakilpailu- ja finaaliluokkien rahapalkinnot sekä
mahdollinen tuomarituki sarjakilpailusääntöjen mukaisesti.
- Lisäksi kaikille voittajille loimet
-toimihenkilöille asuste
- Kutsuvierastilaisuuden järjestämisestä ja sen korvaamisesta sovitaan erikseen SRL:n kanssa.
- TPJ:n matkakorvaukset, laskun mukaan - kopio matkalaskusta.
- Teknisen avun äänentoistolaitteiden, Equipen ja Atun (+näyttötaulu) käyttöön pyydettäessä (Johannes
Hyrsky)
- Mainosestekontin veloituksetta (SRL maksaa rahdin).

6. Toimihenkilöt
SRL vahvistaa hyvissä ajoin kilpailun puheenjohtajatuomarin, päästewardin ja ratamestarin sekä
mahdollisesti kuuluttajan. Järjestäjä voi tehdä esityksen lajijaostolle ko. henkilöiden nimeämisestä, mutta
päätöksestä vastaa SRL. Käytettäessä ulkomaisia toimihenkilöitä tulee järjestäjän varmistaa toimihenkilön

vastaava ammattitaito ja järjestäjän vastuulla on informoida ulkomaisia toimihenkilöitä SRL:n säännöistä,
sarjakilpailumääräyksistä ja mainossopimusvelvoitteista.
SRL neuvottelee kilpailujen järjestäjän ja avaintoimihenkilöiden kanssa hyvissä ajoin keväällä ennen
kilpailuja, käyden kilpailupaikan, käytännön järjestelyt ja toteutuksen läpi tarkasti.
SRL vastaa TPJ:n matkakuluista kilpailupaikalle.
Muista toimihenkilöistä aiheutuvista kuluista vastaa järjestäjä.
6.1. SRL:n edustajat
SRL nimeää Tähtikisoihin edustajansa. Mikäli erillistä edustajaa ei ole nimetty, edustaa tuomariston
puheenjohtaja SRL:a. SRL:n edustajan tehtävänä on yhteistyösopimusvelvoitteiden toteutumisen
varmistaminen. SRL:n edustaja vastaa kilpailuissa VIP tilaisuuden isännöinnistä yhdessä järjestäjän kanssa
sekä osallistuu pääluokkien palkintojenjakoon ja lehdistötilaisuuteen. Lisäksi SRL:n edustaja voi toimia myös
muissa tehtävissä järjestäjän kanssa niin sovittaessa.
Lisäksi SRL:n hallituksen edustajat osallistuvat sovittuihin Pohjola GP-kilpailuihin.
7. Kilpailukutsu ja aikaohjelma
Kilpailukutsu tulee lähettää hyvissä ajoissa tarkastettavaksi ja kommentoitavaksi kilpailun TPJ:lle ja liiton
kilpailukutsujen tarkistajalle www.ratsastus.fi/kilpailu-ja-valmennus/kilpailunjarjestajalle/ohjeitajarjestajalle/. Kutsu tulee julkaista viimeistään neljä viikkoa ennen kilpailua.
Kutsun tarkistajalta saa pyydettäessä neuvoja myös luokkavalintoihin, arvosteluihin ja aikaohjelmaan
liittyen.
Kutsuista tulee erityisesti tarkistaa sarjakilpailusääntöjen määräämä luokka ja sen taso, osallistumisoikeus,
palkintotaso, lähtö-, ilmoittautumis- ja sarjakilpailumaksujen suuruus sekä säännöissä mainittu karsinoiden
jakomenettely. Pohjola GP- kilpailuissa karsinat jaetaan ensin GP-sarjoihin määräaikaan mennessä
ilmoittautuneille ja sitten muille ko. kisassa sarjakilpailuluokkiin ilmoittautuneille hevosille ja sen jälkeen
muille hevosille.
Jos kutsu mahdollistaa jälki-ilmoittautumisen, varataan näille hevosille tallipaikat vain, jos on tilaa.

Kilpailukutsun ylätekstissä on mainittava sarjakilpailunimet

Esim.
Kilpailukutsu
Helsinki xx.-xx.x.2021

Kilpailuissa ratsastetaan Pohjola Grand Prix sarjan 1. osakilpailu, Pohjola sarjan 1. osakilpailu…
Kunkin luokan yläotsikossa tulee olla sarjan nimi.
Esim.
Pohjola Grand Prix 1.osakilpailu.
Järjestäjä voi myydä joitakin sarjakilpailuluokkia, ei kuitenkaan koskaan saman toimialan toiselle yrittäjälle.
Esim.
Prix de kampaaja XO, EQPro Champion sarjan 6-vuotiaiden 3. osakilpailu.
7.1. Aikaohjelma
Kunkin päivän luokat tulee suunnitella siten, että pääluokkien alkamisajat voidaan ilmoittaa etukäteen ja
niitä voidaan noudattaa kilpailupaikalla huomioiden radan kunnostukseen tarvittava aika.
Pohjola GP- kikilpailuihin ei tule laittaa liian paljon luokkia, vaan kilpailupäivien pituus tulee olla
kohtuullinen ja mahdollistaa tarvittavat kentän huoltotyöt.
Esteratsastuksen Pohjola Grand Prix (GP) osakilpailuluokka ja finaali ratsastetaan sunnuntaina. Muut
Pohjola-sarjan esteratsastusluokat ratsastetaan sunnuntaina tai lauantaina.
Pohjola Grand Prix -luokan TOINEN kierros tulee televisioinnin vuoksi aloittaa klo 14.00! Ensimmäisen
kierroksen alkamisajaksi suositellaan klo 12.30 tai 13.00 lähtijämäärästä riippuen. Kierrosten väliin tulee
jäädä vähintään 30 minuuttia rataan tutustumiseen, lähtöjärjestyksen tekoon ja mahdollisiin huoltotöihin.
Mikäli kilpailut televisioidaan, sovitaan aloitusajasta järjestäjän ja TV-tuottajan kanssa yhdessä. Kellonajat
on mainittava kilpailukutsussa. Muiden luokkien järjestystä tai kilpailuiden alkamisaikaa muutetaan
tarvittaessa, jotta pääluokka alkaa ilmoitettuna aikana.
Pohjola Grand Tour -kouluratsastusluokan osakilpailut ratsastetaan sunnuntaisin ja ne tulee aloittaa klo
14.00.

8. Hevostarkastus
Pohjola GP- kilpailuissa suoritetaan aina hevostarkastus. Esteratsastuksen Pohjola GP ja Mini GP -sarjojen
osakilpailuissa sekä finaalissa ja kouluratsastuksen Pohjola Grand Tour -sarjassa tarkastus suoritetaan
esittämällä hevonen juoksutettuna järjestäjän ilmoittamassa tarkastuspaikassa ja järjestäjän ilmoittamana
aikana.
Hevostarkastuksesta tulee mainita kilpailukutsussa ja ohjeistaa kilpailijatiedotteessa.
Hevostarkastuksen suorittaa eläinlääkäri ja TPJ tai hänen valtuuttamansa muu kilpailutuomari. Katso KSIII
ja KSII
9. Hevosten ja ratsastajien dopingtestaus

Järjestäjän tulee huolehtia, että kilpailupaikalla on hevosen (talliin: erillinen doping-karsina, jossa
avaamaton purupaali, ei muussa käytössä) ja ratsastajan dopingnäytteenottoon soveltuvat tilat ja
tarvittaessa avustaja näytteenottohenkilöiden käyttöön.

10. SRL:n kalusto
Ratsastajainliitto ylläpitää vuokrattavaa kalustoa kilpailujärjestäjien käyttöön. Kalustoon kuuluu mm.
estekontteja, karsinoita, kouluaitoja, kuulutus- ja tulospalvelulaitteistoja. Tilaukset Kilpailulaitteiston
tilauslomakkeella, jonka voi tulostaa netin materiaalisalkusta. Tähtikilpailujärjestäjät ovat etusijalla
varauksissa, mikäli tulee päällekkäisiä varauksia, edellyttäen, että Tähtikilpailujärjestäjä on tehnyt
tilauksensa vähintään 2 kk ennen kilpailua.
Järjestäjän on mahdollista saada karsinalasku arvonlisäverolla. Tästä on mainittava tilausta tehtäessä.
Kaluston varaukset sähköisellä lomakkeella netin kautta www.ratsastus.fi/materiaalit/lomakkeet/
Tiedustelut: Minttu Kuusisto, minttu.kuusisto@ratsastus.fi, 09-2294 5250

11. Palkinnot
Palkinnot on lueteltu sarjakilpailusäännöissä.
SRL maksaa sarjojen kokonaiskilpailujen/finaalin palkintorahat kilpailijoille viiden (5) pankkipäivän kuluessa
kilpailun jälkeen KIPA:ssa ilmoitetulle tilille. Järjestäjät maksavat osakilpailuiden palkinnot kilpailijoiden
ilmoittamille tileille ja laskuttavat SRL:a sarjakilpailusääntöjen mukaisesti.
Kilpailujärjestäjä on velvollinen palauttamaan jakamatta jääneet ruusukkeet, pokaalit ja loimet SRL:oon.
Palkintoja koskevat tiedustelut SRL/Minttu Kuusisto, minttu.kuusisto@ratsastus.fi, p. (09) 2294 5250
11.1. Palkintojenjako
Sarjakilpailujen osalta palkintojenjakajaksi kutsutaan aina liiton yhteistyökumppanin edustaja (kuuluttajalle
nimi ja ”titteli” yrityksessä), liiton edustaja, tuomariston puheenjohtaja sekä järjestäjän edustaja esim.
kilpailun johtaja.
Ennen palkintojenjaon alkua soitetaan pääyhteistyökumppanin äänimainos, mikäli sellainen on.
Ruusukkeet on hyvä kiinnittää valmiiksi verryttelyalueella.
Pohjola Grand Prix luokassa tuodaan estejohteet palkintojenjakoon ja koristellaan esim. kukkasin.
Voittajahevonen asettuu palkintojenjakoon johteiden väliin.

12. Kutsuvieraspalvelut

Kutsuvieraspalvelut rakennetaan tapauskohtaisesti SRL:n ja järjestäjän yhteistyönä. Kilpailun järjestäjä
järjestää tilat ja kutsuvierasvastaavan. Vrt. 2.5 Yhteistyökumppanit.

1. Viestintä ja mediapalvelut
Ratsastajainliiton viestintä tukee Tähtikilpailujen viestintää tarjoamalla seuraavat palvelut:
· ennakkotiedotus kotimaan medioille ja liiton some
· uutistiedote medialle tuloksineen pääluokasta (SM-mestaruusluokka, GP-osakisa, päivän muu pääluokka
tms.)
· mahdollinen julkaisuvapaa, online-kuvapalvelu medioille
· mahdollinen livestriimaus, televisiointi ja/tai jälkilähetys
· kisauutinen SRL:n netissä ja somekanavissa
Järjestäjällä oma nimetty tiedottaja
- nimi ja yhteystiedot esillä tapahtuman nettisivuilla
- vastaa tiedotuksesta ja mediapalveluista yhteistyössä Ratsastajainliiton viestinnän kanssa
- vastaa ennakkoviestinnästä, median kontaktoinneista, akkreditoinneista ja avustamisesta
- vastaa lehdistömuotoisten tulosten toimittamisesta uutisajassa
- vastaa sarjakilpailutilanteen toimittamisesta uutisajassa
- erityinen painopiste paikallisen ja alueellisen median kiinnostuksen herättämisessä
Median edustajille tarjotaan
- työtilat sähköpistokkeineen
- pysäköintimahdollisuus lähellä kisapaikkaa
- mahdollisuus ruokailuun
Työtilasta löytyvät lähtö- ja tuloslistat sekä kilpailun aikataulut, käsiohjelmat ja muut materiaalit.
Toimittajille ja valokuvaajille annetaan pressitunnukset, ja toimihenkilöille selvitetään, että tunnuksella on
pääsy parkkipaikalle, kisapaikalle, kuvaamaan yms. Valokuvaajia ohjeistetaan sopivista kuvauspaikoista.
Kisapaikalle on tilat lehdistötilaisuudelle, joka järjestetään heti pääluokan palkintojenjaon jälkeen.
Tiedottaja vastaa lehdistötilaisuuden järjestelyistä
- hakee haastateltavat, ainakin voittajan, paikalle itse tilaisuuteen toimittajien toiveiden mukaisesti

- hakee haastateltavat mahdollisiin puhelinhaastatteluihin
Nettiä ja sosiaalista mediaa, kuten FB, Insta ja Twitter, hyödynnetään tiedotuksen tukena. Sovitaan
etukäteen kilpailun valokuvaaja. Kilpailun omat sivut ja kanavat pidetään ajan tasalla.
TV-tiimillä, kuten Haven, on omat erilliset toiveensa ja tarpeensa, tiedottaja auttaa myös
kuvausjärjestelyjen toteutuksessa.
Lehdistötilaisuus
Lehdistötilaisuuksien järjestelyistä vastaa kilpailunjärjestäjä. Tilaisuuteen tulee toimittaa tulostetut
pääluokkien tulokset, SM-tilanne tai sarjakilpailutilanne ja -tulokset. Lehdistötilassa haastateltavien takana
käytetään SRL:n lehdistöseinää (sermi).
SM-kilpailuissa järjestetään lehdistötilaisuus mitalisteille. Lisäksi voidaan järjestää lehdistötilaisuus kunkin
päivän SM-luokan jälkeen. Este- ja kouluratsastuksen Pohjola GP-kilpailuissa kutsutaan lehdistötilaisuuteen
pääluokan kolme parasta.
Televisiointi
SRL tuottaa pääluokkien livelähetyksen ja mahdollisen jälkilähetykset erikseen sovituista Tähtikilpailujen
pääluokista.
SRL tekee televisioinneista erilliset sopimukset tuotantoyhtiön kanssa, joka puolestaan käy läpi paikalliset
tarpeet kisapaikalla tapauskohtaisesti yhteistyössä kisajärjestäjän kanssa.
Järjestäjän tulee osoittaa kuvausryhmälle sopiva paikka kuvaustyöskentelyä varten sekä tarvittavat
sähköpistokekytkennät ja mahdollinen nettiyhteys. Kuvaajilla on vapaa pääsyoikeus kilpailualueelle ja heillä
on SRL:n lupa haastatteluihin. Kuvausryhmän kustannuksista vastaa ryhmä itse. Kuvausryhmällä on oikeus
myydä kuvaamaansa materiaalia edelleen.
Kilpailujen televisiointioikeudet kuuluvat yleisten sääntöjen perusteella Ratsastajainliitolle. Kaikista laajaan
levitykseen (tv, internet, mobiilipalvelut) tehtävistä tallenteista / televisiointioikeuksista tulee sopia SRL:n
kanssa. SRL kannustaa näkyvyyden rakentamiseen ja lähetystoimintaan.
HUOM! Kilpailujärjestäjän tulee kerätä ennakkoon kouluratsastajilta tiedot vapaaohjelmien musiikista
Teostoa varten.
Havenin ja SRL:n tuotantosopimus 2021 Videointi ja live-lähetys kesän 2021 tähtikisojen pääluokista on
sovittu tuotettavaksi Haven Yhtymän kanssa.
Sopimus kattaa pääluokkien/finaalien taltioinnin. Lähetys livestriiminä Havenin kanavalla, missä
kouluratsastuksessa mahdollista kürien lähetys musiikin kanssa. Jälkilähetys SRL:n kanavalla.
Pääluokat selostetaan - pääluokkien kevyesti editoidun, mahdollisesti selostetun jälkitallenteen SRL:n
omalla nettikanavalla kilpailua seuraavan maanantain aikana (liiton YouTube tms. yhdessä sovittu alusta) Ylelle urheilu-uutisille lyhyitä uutispätkiä, mikäli Yle toivoo / ottaa vastaan, mahdollisesti myös Areenalähetyksiä erikseen sovittaessa.
13.1. Lehdistötilaisuus

Lehdistötilaisuuksien järjestelyistä vastaa kilpailunjärjestäjä. Tilaisuuteen tulee toimittaa tulostetut
pääluokkien tulokset, sarjakilpailutilanne ja -tulokset.
Esteratsastuksen ja kouluratsastuksen GP-kilpailuissa kutsutaan lehdistötilaisuuteen Pohjola GP-luokan
kolme parasta.
Lehdistötilassa haastateltavien takana käytetään SRL:n lehdistöseinää (sermi).
Tiedustelut SRL/Kati Hurme kati.hurme@ratsastus.fi , p. 040-5485516
13.2. Televisiointi
SRL neuvottelee vuosittain tv-yhtiöiden kanssa televisiointisopimuksista. SRL tuottaa pääluokkien
livelähetyksen ja jälkilähetykset erikseen sovituista Pohjola GP-luokista.
SRL tekee televisioinneista erilliset sopimukset tuotantoyhtiön kanssa, joka puolestaan käy läpi paikalliset
tarpeet kisapaikalla tapauskohtaisesti yhteistyössä kisajärjestäjän kanssa. Järjestäjän tulee osoittaa
kuvausryhmälle sopiva paikka kuvaustyöskentelyä varten sekä tarvittavat sähköpistokekytkennät ja
mahdollinen nettiyhteys. Kuvaajilla on vapaa pääsyoikeus kilpailualueelle ja heillä on SRL:n lupa
haastatteluihin. Kuvausryhmän kustannuksista vastaa ryhmä itse. Kuvausryhmällä on oikeus myydä
kuvaamaansa materiaalia edelleen.
Kilpailujen televisiointioikeudet kuuluvat yleisten sääntöjen perusteella Ratsastajainliitolle. Kaikista laajaan
levitykseen (tv, internet, mobiilipalvelut) tehtävistä tallenteista / televisiointioikeuksista tulee sopia SRL:n
kanssa. SRL kannustaa näkyvyyden rakentamiseen ja lähetystoimintaan.
Tiedustelut SRL/Kati Hurme kati.hurme@ratsastus.fi , p. 040-5485516

Mainostaulukko
Alla luetellut SRL:n kumppanit, vastineet, jne. toimialarajoitukset voimassa, ellei erikseen sovita Jukka
Koiviston kanssa.
Taulukko päivittyy pian!

MUUTA:

ruusukkeet ja loimet sarjakilpailusääntöjen mukaan

