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Ratsastajalla tulee olla seurakilpailusääntöjen mukaisesti jonkin ratsastusseuran jäsenyys sekä
vähintään seurakilpailulupa, mutta tässä kilpailussa hän edustaa talliaan. Tallin tulee olla Suomen
Ratsastajainliiton jäsentalli, joka sijaitsee Itä-Suomen alueella. Kilpailu on avoin ratsastajille, jotka
ratsastavat säännöllisesti SRL:n jäsentallin opetustunneilla opetushevosilla ja -poneilla, ja eivät ole
osallistuneet kansallisen tason vaativa B/120cm/kenttä 100cm tai vaikeampiin koulu-, este tai
kenttäratsastuskilpailuihin kuluvana tai kahtena edellisenä kalenterivuonna, eivätkä ole kilpailleet
aluetasolla omistamallaan tai vuokraamallaan hevosella/ponilla he A/100cm/kenttä 90cm tai
vaikeammissa luokissa kuluvana tai kahtena edellisenä kalenterivuonna. Ammatissa toimiva,
ammattiin opiskeleva (ohjaaja, opettaja tai ratsuttaja) tai opettajan tehtävissä tuuraava henkilö ei
saa osallistua kilpailuihin.
Kilpailu on avoin poneille/hevosille, jotka ovat SRL:n jäsentallin päivittäisessä opetuskäytössä.
Kilpailuasu: ei tarvitse virallista kilpailuasua, siisti kilpailusääntöjen mukainen ratsastusasu riittää.
Kaikki koululuokat ratsastetaan nivelsuitsituksella.
Mestaruusluokat tulee olla seuratason luokkia.
Kilpailut käydään tasomestaruuksina; kouluratsastuksessa tasoilla he D, he C, he B, he A sekä
esteratsastuksessa 60 cm, 70 cm, 80 cm ja 90 cm. Lisäksi mestaruudet voidaan järjestää
pararatsastuksessa, sekä kenttäratsastuksessa tasolla 60 cm. Aluejaosto päättää vuosittain yhdessä
kilpailunjärjestäjän kanssa käytettävät kouluratsastusohjelmat sekä estearvostelut.
Ratsastaja saa kilpailla vain yhden tason mestaruudesta/laji, mutta avoimena saa mennä muitakin
luokkia. Mikäli luokka on avoin muillekin kuin mestaruudesta kilpaileville ratsukoille, ratsastaja saa
osallistua usealla ratsulla samaan luokkaan, mutta hänen on ilmoitettava ilmoittautumisen
yhteydessä, millä ratsulla ja missä luokassa hän kilpailee mestaruudesta, sekä mitä ratsastuskoulua
hän edustaa. Ratsastajan tulee startata luokassa ensimmäiseksi sillä ratsulla, jolla hän kilpailee
mestaruudesta.
Ratsu saa osallistua kahdella ratsastajalla samaan mestaruuteen kilpailusääntöjen puitteissa.
Ratsastuksenopettajia/ohjaajia pyydetään kiinnittämään huomiota ratsukoiden luokkavalintoihin,
niin että kukin ratsukko ilmoittautuu sopivantasoiseen luokkaan.
Kunkin tason mestaruusmitalit voidaan jakaa jos mestaruuteen osallistuu vähintään 3 ratsukkoa.
Este- ja kouluratsastuksessa eniten pisteitä keränneelle ratsastuskoululle per laji annetaan
kiertopalkinto. Pisteet jaetaan alla olevan taulukon mukaisesti:
○ kultamitali 10 pistettä
○ hopeamitali 5 pistettä
○ pronssimitali 3 pistettä
○ osallistuminen mestaruusluokkiin 1 piste
Kiertopalkintoon kaiverretaan kunakin vuonna voittaneen ratsastuskoulun nimi ja vuosiluku.
Kiertopalkinnon täyttyessä palkinto luovutetaan sille ratsastuskoululle, jolla on eniten ”kiinnityksiä”
siihen.
Mikäli kilpailunjärjestäjä on antanut kilpailukutsussa luvan siihen, mestaruusluokkiin voi
jälki-ilmoittautua kilpailunjärjestäjän antamaan aikarajaan mennessä.
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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 tuntiratsastajien 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.

