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Alueiden yhteiset aluemestaruussäännöt 2022
Nämä säännöt koskevat henkilökohtaisia aluemestaruuksia. Muissa mahdollisissa mestaruuksissa
noudatetaan kyseessä olevan aluejaoston laatimia ohjeita.
Henkilökohtaisista aluemestaruuksista voivat kilpailla kaikki ne urheilijat, jotka ovat kuluvan kalenterivuoden
ajan edustaneet kyseessä olevan alueen ratsastusseuraa. Poikkeuksena SRL:n vahvistamien,
valtakunnallisesti toimivien seurojen (esim. SuoRa) jäsenet voivat valita, minkä alueen mestaruuskilpailuun
osallistuvat.
Kukin aluejaosto päättää, mihin/kuinka moniin eri mestaruuskategorioihin urheilija voi osallistua samalla tai
eri hevosilla/poneilla kussakin lajissa kalenterivuoden aikana kyseisen alueen aluemestaruuksissa
(huomioiden, että urheilijan osallistuminen kyseiseen kategoriaan kyseisellä hevosella/ponilla tulee olla
lajisääntöjen mukaan sallittua). Itä-Suomi:
1. Urheilija voi osallistua eri ratsuilla yhteen tai useampaan seuraavista kategorioista: poniratsukot,
lapsiratsastajat ja/tai juniorit. Seniorimestaruuteen osallistuva urheilija ei voi osallistua muihin
kohdassa 1. mainittuihin mestaruuskategorioihin.
2. Urheilija voi osallistua samalla tai eri ratsuilla sekä kohdassa 1. mainittuihin mestaruuskategorihin,
että suomenhevosten ja/tai nuorten hevosten kategorioihin.
3. Esteratsastuksen taitomestaruus on avoin kaikkien ikäryhmien urheilijoille; kaikkien ikäryhmien
urheilijat voivat osallistua ponilla tai hevosella. Kilpailija voi osallistua taitomestaruuteen myös
samalla ratsulla, jolla osallistuu johonkin muuhun mestaruuteen.
Urheilija voi osallistua kategoriaan useammalla hevosella/ponilla, mutta voi saada vain yhden mitalin
parhaalla tuloksellaan per kategoria.
Kukin aluejaosto päättää, minkä ikäiset hevoset/ponit voivat osallistua kyseisen alueen nuorten hevosten
mestaruuteen. Itä-Suomi: 4-6 vuotiaat.
Mestaruusluokkaan osallistumiseen ei vaadita muita kvaaleja/osallistumisoikeuden antavia/vahvistavia
tuloksia/kilpailukelpoisuutta, kuin mitä kyseisen lajin lajisäännöissä mainitaan.
Koulu- ja esteratsastuksessa poniratsukoiden, junioreiden ja senioreiden mestaruudet järjestetään kaikilla
alueilla vuosittain, muiden lajien ja kategorioiden järjestämisestä päättää kyseinen aluejaosto. Aluejaosto
päättää aluemestaruuksissa käytettävät luokat/vaativuustasot/ohjelmat vuosittain. Koulu- ja
esteratsastuksen aluemestaruudet pyritään järjestämään elo-syyskuussa.
Mestaruusluokka on virallinen, mikäli siihen osallistuu vähintään 3 urheilijaa. Mestaruusmitalit jaetaan
kolmelle parhaalle hyväksytyn tuloksen saaneelle.
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Aluejaosto hankkii mestaruusruusukkeet ja mitalit. Aluejaosto päättää muista jaettavista palkinnoista ja
niihin liittyvistä käytännöistä. Kilpailunjärjestäjä huolehtii muista mahdollisista luokkapalkinnoista (esineja/tai rahapalkinnot ja ruusukkeet).

Aluemestaruuskilpailut järjestetään aluetason luokissa. Aluemestaruuskilpailujen TPJ:n, stewardin ja
ratamestarin hyväksyy aluejaosto.
Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kilpailusääntöjä.

Esteratsastus
Mestaruusluokat ovat avoimia vain kyseisestä mestaruudesta kilpaileville ratsukoille.
C-ratamestarit lähettävät estekilpailujen ratapiirrokset hyväksyttäväksi alueen nimeämälle henkilölle
vähintään kaksi viikkoa ennen kilpailuja. Muille ratamestareille suositellaan samaa käytäntöä.
Käytettävät arvostelumenetelmät:
● yli 90 cm luokat: AM5. Mikäli perusradan tuloksissa sijoilla 1-3 on ratsukoita
tasavirhepisteillä, suoritetaan tasavirhepisteissä olevien ratsukoiden kesken uusinta
kyseisestä mitalista.
● 90 cm ja pienemmät luokat: ihanneaika-arvostelu, taitoarvostelu tai 367.1 (A1/taito).
Taitoarvostelussa suositellaan käytettäväksi vähintään kahta taitotuomaria.
● Nuorten hevosten mestaruus: ensisijaisesti nuorten hevosten suorituskyvyn arviointi,
toissijaisesti ihanneaika-arvostelu, taitoarvostelu tai 367.1 (A1/taito). Nuorten hevosten
suorituskyvyn arvioinnissa ja taitoarvostelussa suositellaan käytettäväksi vähintään kahta
nuorten hevosten suorituskykytuomaria tai taitotuomaria.

Kouluratsastus
Mestaruusluokat ovat avoimia vain kyseisestä mestaruudesta kilpaileville ratsukoille.

Kenttäratsastus
Kukin aluejaosto päättää, voiko kyseisen alueen mestaruuskilpailuluokat olla avoimia ainoastaan
mestaruudesta kilpaileville ratsukoille, vai avoimia muillekin kuin mestaruudesta kilpaileville. Itä-Suomi:
mestaruusluokka voi olla avoin muillekin kuin mestaruudesta kilpaileville. Mikäli luokka on avoin muillekin
kuin mestaruudesta kilpaileville ratsukoille, tulee lähtöjärjestys rakentaa niin, että kustakin mestaruudesta
kilpailevat ratsukot ovat lähtöjärjestyksessä peräkkäin luokan alussa. Mikäli luokka on avoin muillekin kuin
mestaruudesta kilpaileville ratsukoille, luokan rankingpisteet annetaan ilman aluemestaruusluokan 1,5 x
-kerrointa.

Muut lajit
Lajikomiteat kirjoittavat lajisääntöihin, kilpaillaanko kyseisessä lajissa aluemestaruuksista, ja järjestetäänkö
aluemestaruudet kunkin alueen keskeisinä mestaruuksina, vai kuinka monta aluetta voidaan yhdistää
alueiden yhdistetyiksi aluemestaruuksiksi. Mikäli mestaruus järjestetään useamman alueen yhdistettynä
mestaruutena, kilpailukutsussa tulee lukea, minkä alueiden yhdistetystä mestaruudesta on kyse.
Mestaruusruusukkeet ja mitalit toimittaa se alue, jonka alueella kilpailu järjestetään. Lajikomitean tai
kilpailunjärjestäjän tulee olla vähintään kahta kuukautta ennen kilpailua yhteydessä kyseiseen aluejaostoon
palkintojen toimittamisen suhteen.
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Itä-Suomen alueen mestaruuskategoriat ja luokat/vaativuustasot
mestaruusluokat v. 2022
Esteratsastus
Poniratsukot

90 cm tasoituksin

Lapsiratsastajat

85 cm

Juniorit

105 cm

Nuoret hevoset (4-6 v.)

4-5-vuotiaat hevoset 90 cm / 6-vuotiaat hevoset 100 cm

Suomenhevoset

85 cm

Seniorit

115 cm

Taitomestaruus

70 cm pikkuponit / 80 cm isot ponit / 90 cm hevoset. Hypättävä
estekorkeus määrittyy ratsun säkäkorkeuden mukaisesti ( = esim.
senioriratsastaja pikkuponilla hyppää 70 cm). Arvostelumenetelmä:
ensisijaisesti taitoarvostelu, toissijaisesti 367.1 (A1/taito).

Kouluratsastus
Poniratsastajat

Helppo B (esim. he B:5 2022)

Lapsiratsastajat

Helppo B (esim. he B:3 2022)

Nuoret hevoset (4-6 v.)

Helppo B (esim. he B:4 2022)

Juniorit (nivelsuitsitus)

Helppo A (esim. he A:6 2022)

Suomenhevoset

Helppo A (esim. kenttäkilpailuohjelma n:o 6 2022)

Seniorit

Vaativa B (esim. Va B:0 2022)

Kenttäratsastus
Kaikkien ikäryhmien yhteinen mestaruus

Ratsastajan valitsema taso 80 cm tai 90 cm tai 100 cm
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Liite 1. Ohjeet kilpailunjärjestäjälle
●

Aluejaosto lahjoittaa 100 € kunniapalkinnot aluemestaruuksien kultamitalisteille luokkapalkinnon
lisäksi.

●

Kilpailunjärjestäjä saa aluejaostolta mestaruusruusukkeet ja mitalit. Kilpailunjärjestäjän tulee ottaa
ajoissa yhteyttä aluejaoston kalustovastaavaan (Tarja Lehto, p. 041 575 9550) ja sopia kuinka
tavarat toimitetaan kilpailunjärjestäjälle.

●

100e kunniapalkintojen maksaminen kultamitalisteille: kilpailunjärjestäjän tulee maksaa
kunniapalkinnot kultamitalisteille Kipa2:n kautta (muokattava ratsukon palkintosummaa
Equipessa/Kipa2:ssa ennen palkintojen maksamista niin, että ratsukko saa luokkapalkinnon lisäksi
100e ylimääräisen kunniapalkinnon). Kilpailunjärjestäjän tulee toimittaa aluejaoston
rahastonhoitajalle lasku maksamistaan kunniapalkinnoista.

●

Kilpailunjärjestäjän tulee jättää Kipa2:een Kuvaus-kenttään kilpailun jälkeenkin näkyviin tieto, että
kyseinen kilpailu oli aluemestaruuskilpailu.

●

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.

