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Alueen hallimestaruuksista 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.
Kilpailija voi osallistua ainoastaan yhden ikäryhmän hallimestaruusluokkaan kussakin lajissa
kalenterivuoden aikana (alueen hallimestaruuksissa ratsastaja voi kuitenkin osallistua eri
ikäryhmän mestaruuteen kuin aluemestaruuksissa). Poniratsastaja voi kuitenkin, samassa
lajissa, kilpailla hallimestaruudesta ponilla ja juniorien tai lapsiratsastajien mestaruudesta
hevosella tai eri ponilla lajisääntöjen mukaisesti.
Kilpailija voi kilpailla mestaruudesta sekä suomenhevos- ja/tai nuorten hevosten luokassa, että
ikäluokassaan. Kilpailija voi osallistua hallimestaruuteen useammalla hevosella, mutta voi
saada vain yhden mitalin parhaalla tuloksellaan per kategoria.
Nuorten hevosten mestaruuteen saavat osallistua 4-6-vuotiaat hevoset/ponit.
Hallimestaruuskilpailut järjestetään aluetasolla.
Hallimestaruusluokka voi olla avoin joko ainoastaan kyseisestä mestaruudesta kilpaileville
ratsukoille tai avoin kaikille. Mikäli luokka on avoin kaikille, tulee lähtöjärjestys rakentaa niin,
että kustakin mestaruudesta kilpailevat ratsukot ovat lähtöjärjestyksessä peräkkäin, esim.
luokan alussa tai lopussa.
Mestaruusluokka on virallinen, mikäli siihen osallistuu vähintään 3 ratsastajaa.
Mestaruusmitalit jaetaan kolmelle parhaalle hyväksytyn tuloksen saaneelle.
Jos luokkaan osallistuu muitakin kuin yhdestä mestaruudesta kilpailevia ratsukoita, ensin
jaetaan luokkapalkinnot ja sen jälkeen palkitaan ryhmittäin kunkin mestaruuden mitalistit.
Erillistä luokkapalkintojenjakoa ei tarvitse järjestää, jos sijoittuneet ovat samat kuin luokan
mitalistit.

Kouluratsastus
● Mestaruusluokissa on vähintään kaksi koulutuomaria.
● Ratsastettavat ohjelmat:
Poniratsastajat
Lapsiratsastajat
Nuoret hevoset
Juniorit (nivelsuitsitus)
Suomenhevoset
Seniorit

Helppo B (esim. he B:5 2020)
Helppo B (esim. he B:3 2019)
Helppo B (esim. he B:4 2020)
Helppo A (esim. he A:6 2020)
Helppo A (esim. kenttäkilpailuohjelma n:o 6 2000/2009)
Vaativa B (esim. va B:0 2009)

päivitetty 8.3.2021

Esteratsastus
● Arvosteluna käytetään jotakin näistä arvosteluista:
○ 367.1 (A2/A2)
○ jos luokka on avoin vain mestaruudesta kilpaileville: arvosteluna AM5,
kaikista mitaleista suoritetaan tarvittaessa uusinta (esim. 2 ratsukolla 0 vp ja
4 ratsukolla 4 vp, 0 vp ratsukot uusivat kullasta ja hopeasta ja 4 vp ratsukot
pronssista).
○
●

jos luokka on avoin kaikille: arvosteluna AM5.

Luokkien estekorkeudet:

Poniratsukot
Lapsiratsastajat
Juniorit
Nuoret hevoset
Suomenhevoset
Seniorit

85 cm tasoituksin
80 cm
100 cm
4-5-vuotiaat hevoset 80 cm / 6-vuotiaat hevoset 90 cm
80 cm
110 cm

Lisäksi hallimestaruuksissa voidaan järjestää taitomestaruus:
●

●
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Taitomestaruus on avoin kaikkien ikäryhmien kilpailijoille; kaikkien ikäryhmien kilpailijat voivat
osallistua ponilla tai hevosella. Kilpailija voi osallistua taitomestaruuteen myös samalla ratsulla
jolla osallistuu johonkin muuhun mestaruuteen. Kilpailija voi osallistua taitomestaruuteen
useammalla ratsulla, mutta voi saada vain yhden mitalin parhaalla tuloksellaan per kategoria.
Mestaruusmitalit jaetaan kolmelle parhaalle vähintään 50 % enimmäispistemäärästä saaneelle
ratsukolle.
Taitomestaruudessa on vähintään 1 taitotuomari/luokka.
Arvosteluna käytetään 367.1 (A0/taitoarvostelu).
Luokan estekorkeus on: 70 cm pikkuponit / 80 cm isot ponit / 90 cm hevoset. Hypättävä
estekorkeus määrittyy ratsun säkäkorkeuden mukaisesti ( = esim. senioriratsastaja
pikkuponilla hyppää 70 cm).

Ohjeet kilpailunjärjestäjälle
●

●
●

Kilpailunjärjestäjä saa aluejaostolta mestaruusruusukkeet ja mitalit. Kilpailunjärjestäjä
huolehtii muista luokkapalkinnoista (esine ja/tai rahapalkinnot ja ruusukkeet).
Kilpailunjärjestäjän tulee ottaa ajoissa y hteyttä 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 hallimestaruuskilpailu.
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.

