päivitetty 2.2.2021

Alueiden yhteiset aluemestaruussäännöt 2021
Yleistä
Nämä säännöt koskevat henkilökohtaisia aluemestaruuksia. Muissa mahdollisissa mestaruuksissa
noudatetaan kyseessä olevan aluejaoston laatimia ohjeita.
Henkilökohtaisista aluemestaruuksista voivat kilpailla kaikki ne kilpailijat, 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.
Kilpailija voi osallistua ainoastaan yhteen henkilökohtaiseen aluemestaruusluokkaan kussakin lajissa
kalenterivuoden aikana. Poniratsastaja voi kuitenkin, samassa lajissa, kilpailla aluemestaruudesta 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 aluemestaruuteen useammalla hevosella, mutta voi saada vain yhden
mitalin parhaalla tuloksellaan per kategoria. Kukin aluejaosto päättää, minkä ikäiset hevoset voivat osallistua
kyseisen alueen nuorten hevosten mestaruuteen.
Koulu- ja esteratsastuksessa poniratsukoiden, junioreiden ja senioreiden mestaruudet järjestetään kaikilla
alueilla vuosittain, muiden mestaruuksien järjestämisestä päättää kyseinen aluejaosto. Koulu- ja
esteratsastuksen aluemestaruudet pyritään järjestämään elo-syyskuussa.
Koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa kukin aluejaosto päättää, voiko kyseisen alueen mestaruuskilpailuluokat
olla avoimia ainoastaan mestaruudesta kilpaileville ratsukoille, vai avoimia kaikille. Mikäli luokka on avoin
kaikille, tulee lähtöjärjestys rakentaa niin, että kustakin mestaruudesta kilpailevat ratsukot ovat
lähtöjärjestyksessä peräkkäin luokan alussa.
Mestaruusluokka on virallinen, mikäli siihen osallistuu vähintään 3 ratsastajaa. Mestaruusmitalit jaetaan
kolmelle parhaalle hyväksytyn tuloksen saaneelle.
Aluejaosto hankkii mestaruusruusukkeet ja mitalit. Aluejaosto päättää muista jaettavista palkinnoista ja
niihin liittyvistä käytännöistä. Kilpailunjärjestäjä huolehtii muista mahdollisista luokkapalkinnoista (esineja/tai rahapalkinnot ja ruusukkeet).
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Aluejaosto vahvistaa vuosittain lajit ja niiden mestaruusluokat sekä vaativuustasot ja ohjelmat, joissa
mestaruuskilpailut järjestetään sekä mahdolliset avustukset kilpailujen järjestäjille.
Aluemestaruuskilpailut järjestetään aluetason luokissa. Aluejaosto ohjeistaa tarvittaessa kilpailunjärjestäjää.
Aluemestaruuskilpailujen TPJ:n, stewardin ja ratamestarin hyväksyy aluejaosto.
Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kilpailusääntöjä.

Esteratsastus
C-ratamestarit lähettävät estekilpailujen ratapiirrokset hyväksyttäväksi alueen nimeämälle henkilölle
vähintään kaksi viikkoa ennen kilpailuja. Muille ratamestareille suositellaan samaa käytäntöä.
Luokka avoin vain mestaruudesta kilpaileville: mestaruusluokissa 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).
Luokka avoin kaikille: mestaruusluokissa arvosteluna AM5.
Ratsastajalla oltava osallistumisoikeuden antavat tulokset (kvaalitulokset) esteratsastuksen yleisten
kilpailusääntöjen mukaisesti (ks. KS III kohta 333.10.)

Kouluratsastus
Mestaruusluokissa on vähintään kaksi koulutuomaria.
Osallistumisoikeuden antavia tuloksia (kvaalituloksia) ei vaadita.

Kenttäratsastus
Lopputuloksen ollessa tasan voittaja on se kilpailija, jonka maastokokeen tulos on paras. Tämän jälkeen
ratkaisee, kumpi on lähempänä ihanneaikaa maastossa, sen jälkeen kummalla on parempi estekokeen tulos,
sen jälkeen estekokeen aika ja sen jälkeen koulukokeen yhteenlasketut yleisvaikutelmapisteet.
Ratsukolla oltava osallistumisoikeuden vahvistava tulos kenttäratsastuksen yleisten kilpailusääntöjen
mukaisesti (ks. KS IV kohta 428.1. ja 428.2.)

Muut lajit
Lajikomiteat päättävät vuosittain säännöistä ja aluejaostot kilpailtavista aluemestaruuksista.
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Hämeen lisäykset aluemestaruussääntöihin sekä vuoden 2021
mestaruusluokat
1. Este-, koulu- ja kenttämestaruusluokat voivat olla avoimia kaikille.
Tällöin lähtöluettelo muodostetaan niin, että mestaruudesta kilpailevat
lähtevät peräkkäin (kategorioittain).
2. SRL Häme lahjoittaa lisäksi kunkin mestaruusluokan voittajalle loimen. 3.
Järjestävä seura voi anoa SRL Hämeeltä tukea henkilökohtaisten
mestaruuksien järjestämiseen (vuonna 2020: 200€/laji) toimittamalla
vapaamuotoisen anomuksen Hämeen alueen rahastonhoitajalle
kilpailuiden jälkeen. Anomuksen tulee sisältää seuraavat tiedot: järjestävä
seura, laji, päivämäärä ja seuran tilinumero.
Esteratsastus
Poniratsukot
Lapsiratsastajat
Juniorit
Nuoret ratsastajat
Seniorit
Suomenhevoset
Taitomestaruus
Aikuismestaruus
(seurataso)

100 cm AM5, tasoituksin
100 cm AM5
110 cm AM5
115 cm AM5
120 cm AM5
90 cm AM5
Luokkaan voi osallistua vaikka kilpailisi jostain muusta estemestaruudesta.
95 cm, taitoarvostelu
Luokkaan voi osallistua vaikka kilpailisi jostain muusta estemestaruudesta.
80 cm, taitoarvostelu
Mestaruus on avoin yli 21-vuotiaille ratsastajille, jotka eivät ole kuluvalla tai
edellisellä kaudella kilpailleet este- tai kenttäratsastuksessa alue- tai ylemmällä
tasolla. Osallistuvalta ratsukolta ei vaadita aluekilpailulupaa eikä aiempaa
kilpailutulosta missään ratsastuksen lajissa.

Kouluratsastus
Poniratsukot
Lapsiratsastajat
Juniorit
Nuoret ratsastajat

Helppo B:5 2020
Helppo B:5 2020
Helppo A:6 2020
Va B, FEI juniorien esiohjelma 2021
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Seniorit
Suomenhevoset
Aikuismestaruus
(seurataso)

Va B, FEI juniorien esiohjelma 2021
Helppo A FEI:n CCIP1* kenttäratsastusohjelma poneille 2020
Luokkaan voi osallistua vaikka kilpailisi jostain muusta koulumestaruudesta.
Aikuisratsastusmerkin kouluohjelma 2010, päivitetty 2020
Mestaruus on avoin yli 21-vuotiaille ratsastajille, jotka eivät ole kuluvalla tai
edellisellä kaudella kilpailleet koulu- tai kenttäratsastuksessa alue- tai
ylemmällä tasolla. Osallistuvalta ratsukoita ei vaadita aluekilpailulupaa eikä
aiempaa kilpailutulosta missään ratsastuksen lajissa.

Kenttäratsastus
Poniratsukot
Juniorit
Seniorit
Suomenhevoset

80cm, Helppo C Harrasteluokan kouluohjelma 2016 (Rata B)
80 cm, Helppo C Harrasteluokan kouluohjelma 2016 (Rata B)
90 cm, Helppo C Tutustumisluokan kouluohjelma 2016 (Rata B) tai
Helppo C Tutustumisluokan kouluohjelma 2003, päivitetty 2009 (Rata A)
90 cm, Helppo C Tutustumisluokan kouluohjelma 2016 (Rata B) tai
Helppo C Tutustumisluokan kouluohjelma 2003, päivitetty 2009 (Rata A)

Pararatsastus
Mestaruus on avoin kaikille pararatsastajille, mukaan lukien Special Olympics -ratsastajat. Hämeen
Paramestaruusmitalit jaetaan, jos luokkaan osallistuu vähintään kolme kilpailijaa, jotka kuuluvat Hämeen
alueen ratsastusseuraan.
Pararatsastajat FEIn tutustumisohjelma A 2018

Muut lajit
Vikellys (täydennetään)

