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Kilpailujen tarkoituksena on kannustaa aikuisratsastajia tavoitteelliseen harrastamiseen sekä koota
heidät viettämään rentoa ja hauskaa kilpailupäivää yhdessä. Suosittelemme muunkin yhteisen ohjelman
järjestämistä kilpailun yhteyteen periaatteella "ei ryppyotsaisille".
Aikuismestaruudesta voivat kilpailla kaikki ne kilpailijat, jotka ovat kuluvan kalenterivuoden ajan
edustaneet Itä-Suomen alueen ratsastusseuraa. Poikkeuksena SRL:n vahvistamien,
valtakunnallisesti toimivien seurojen (esim. SuoRa) jäsenet voivat valita, minkä alueen
mestaruuskilpailuun osallistuvat.
Ratsastaja voi osallistua mestaruusluokkaan yhdellä ratsulla. Yksi ratsu voi osallistua mestaruusluokkaan
kahdella eri ratsastajalla.
Ammatissa toimiva, ammattiin opiskeleva (ohjaaja, opettaja tai ratsuttaja) tai opettajan tehtävissä
tuuraava henkilö ei saa osallistua kilpailuihin.
Koulumestaruus: ratsastetaan luokassa Aikuisohjelma 2002 (materiaalisalkusta löytyy nimellä Aikuisten
kouluratsastusohjelma), koulumestaruus on avoin aikuisratsastajille, jotka eivät ole viimeisen viiden
kalenterivuoden aikana kilpailleet alue- tai ylemmissä kilpailuissa helppo B tai vaikeammissa luokissa.
Estemestaruus: ratsastetaan luokassa 70 cm arv. 367.1 (A2/A2) tai A.2.0, estemestaruus on avoin
aikuisratsastajille, jotka eivät ole viimeisen viiden kalenterivuoden aikana kilpailleet alue- tai ylemmissä
kilpailuissa 90 cm tai korkeammissa luokissa.
Koulu- ja esteratsastuskilpailut ovat erillisiä kilpailuja, kilpailut voidaan järjestää ulkokentällä tai
maneesissa kalenterivuoden aikana. Mestaruusluokan tulee olla seurakilpailuluokka ja luokka on avoin
vain mestaruuteen osallistuville ratsukoille. Ratsastajalla tulee olla yleisten kilpailusääntöjen mukaisesti
jonkin ratsastusseuran jäsenyys sekä vähintään seurakilpailulupa.
Kilpailuasu: ei tarvitse virallista kilpailuasua, siisti ratsastusasu riittää (sisältäen kouluratsastuksessa
hanskat, ratsastuskengät/saappaat ja turvakypärä; esteillä ratsastuskengät/saappaat, turvakypärä).

Ohjeet kilpailunjärjestäjälle
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Kilpailunjärjestäjä saa aluejaostolta mestaruusruusukkeet. Mitalit kilpailunjärjestäjä voi joko hankkia
itse ja toimittaa laskun alueen rahastonhoitajalle, tai sopia alueen kalustovastaavan kanssa että
aluejaosto hankkii mitalit ja toimittaa ne kilpailunjärjestäjälle. Kilpailunjärjestäjä huolehtii muista
luokkapalkinnoista (ruusukkeet ja mahdolliset esinepalkinnot). Kilpailunjärjestäjän tulee ottaa
ajoissa yhteyttä aluejaoston kalustovastaavaan (Tarja Lehto, p. 041 575 9550) ja sopia kuinka tavarat
toimitetaan kilpailunjärjestäjälle.
Kilpailunjärjestäjän tulee jättää Kipa2:een Kuvaus-kenttään kilpailun jälkeenkin näkyviin tieto, että
kyseinen kilpailu oli alueen aikuisratsastajien mestaruuskilpailu.
Kilpailunjärjestäjän tulee laittaa mestaruustulokset (kokonaiset mestaruustulokset, muutkin kuin
mitalistit) Kipa2:een Liitteisiin. Mitalistitulokset tulee toimittaa aluejaostolle osoitteeseen
itis.hallitus@gmail.com, sekä julkaista alueen facebook-ryhmässä “SRL Itä-Suomi” (tai toimittaa
aluejaostolle osoitteeseen itis.hallitus@gmail.com, jotta aluejaoston tiedottaja lisää tulokset
facebookiin). Mikäli mahdollista, facebook-ryhmään tulee toimittaa myös kuvat mitalisteista.

