Keski-Suomen alueen hallimestaruussäännöt 2022
Yleistä
-

-

-
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Hallimestaruuksissa voivat kilpailla kaikki ne urheilijat, jotka ovat kuluvan
kalenterivuoden ajan edustaneet Keski-Suomen alueen ratsastusseuraa.
Poikkeuksena valtakunnallisten yhdistysten jäsenet (esim. SuoRa) jonka jäsenet
voivat osallistua sen alueen mestaruuskilpailuun, jossa vakituisesti asuvat.
Urheilija voi osallistua ainoastaan yhteen henkilökohtaiseen
aluemestaruusluokkaan kussakin lajissa kalenterivuoden aikana.
Poniratsastaja voi kuitenkin, samassa lajissa, kilpailla aluemestaruudesta ponilla
ja juniorien tai lapsiratsastajien mestaruudesta eri ratsulla lajisääntöjen mukaan.
Urheilija voi kilpailla mestaruudesta sekä suomenhevos- ja/tai nuorten hevosten
luokassa, että ikäluokassaan. Urheilija voi osallistua aluemestaruuteen
useammalla hevosella, mutta voi saada vain yhden mitalin parhaalla tuloksellaan
per kategoria.
Mestaruusluokka voi olla avoin myös muille kuin mestaruudesta kilpaileville.
Mestaruusluokka on virallinen, mikäli siihen osallistuu vähintään 3 urheilijaa.
Mestaruusmitalit jaetaan kolmelle parhaalle hyväksytyn tuloksen saaneelle.
Aluejaosto vahvistaa vuosittain lajit ja niiden mestaruusluokat sekä
vaativuustasot ja ohjelmat, joissa mestaruuskilpailut järjestetään sekä
mahdolliset avustukset kilpailujen järjestäjille. Aluemestaruuskilpailut
järjestetään aluetasolla.
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.

Kilpailukutsujen ja ratapiirustusten tarkastajat Keski-Suomen alueella
-

Ratapiirroksen tarkastaja: Anu Tuomi, anu.tuomi@evl.fi
Esteratsastuksen kutsuntarkastaja: Tiina Pellinen puh. 040 8428582, S-posti:
tiina_pellinen@hotmail.com
Kouluratsastuksen kutsuntarkastaja: Heidi Leiniäinen puh 0400-353277, s-posti:
leidihei@gmail.com

Aluemestaruusluokat
ESTERATSASTUS:
Poniratsastajat: 90 cm, taitoarvostelu
Lapsiratsastajat: 90 cm, taitoarvostelu
Suomenhevoset: 90 cm, taitoarvostelu
Juniorit: 100 cm, arv. AM5
Nuoret: 110 cm, arv. AM5
Seniorit: 110 cm, arv. AM5
Nuoret hevoset (5–6 v.): suoritusarvostelu
KOULURATSASTUS:
Poniratsastajat: Helppo B: 3
Lapsiratsastajat: Helppo B:3
Juniorit: Helppo A kenttäkilpailuohjelma nro 6
Nuoret: Vaativa B:0
Seniorit: Vaativa B:1
Nuoret hevoset (4-6 v.): Helppo B:3
Suomenhevoset: FEI world dressage challenge test B

Ohjeita aluemestaruuskilpailuiden järjestäjille
-

-

-

Kilpailunjärjestäjä saa aluejaostolta henkilökohtaisiin mestaruuksiin loimet,
mestaruusruusukkeet ja mitalit, muihin mestaruusruusukkeet ja mitalit.
Kilpailunjärjestäjä huolehtii muista luokkapalkinnoista (esine ja/tai
rahapalkinnot ja ruusukkeet). Kilpailunjärjestäjän tulee ottaa ajoissa yhteyttä
aluejaoston palkintovastaavaan (Hanna Leskinen 0400 860986) ja sopia kuinka
tavarat toimitetaan kilpailunjärjestäjälle.
Kilpailunjärjestäjän on mahdollista hakea mestaruuskilpailutukea, joka on 150
euroa ulkokilpailuihin ja 200 euroa hallikilpailuihin Hakemus tulee toimittaa
viimeistään 1kk kuluessa kilpailuista alueen rahastonhoitajalle Pirjo Heinoselle
pirre@tinttamarelli.fi
Kilpailujärjestäjän tulee jättää Kipaan Lisätietoja-kenttään kilpailun jälkeenkin
näkyviin tieto, että kyseinen kilpailu oli alueen mestaruuskilpailu.
Kilpailunjärjestäjän tulee laittaa mestaruustulokset Kipaan esim. liitteenä
tulosluettelotiedostoihin. Mitalistitulokset tulee toimittaa aluejaostolle
osoitteeseen keskisuomenaluejaosto@gmail.com alueen nettisivuille laittamista
sekä alueen facebook-ryhmää sekä instagram-tilille “SRL Keski-Suomi” varten.
Myös kuvia mitalisteista toivotaan wa: Sonja Salkinoja 045 1694599
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Kilpailukutsussa tulee olla linkki alueen mestaruussääntöihin ja
kilpailujärjestäjän tulee toimittaa säännöt kilpailun tpj:lle sekä ratamestarille
luettavaksi.
Aluejaoston hallitus hyväksyy mestaruuskilpailujen kutsut mestaruusluokkien
osalta ennen kutsun julkaisemista.
Mestaruuskilpailujen kutsun on oltava alueen kutsuntarkastajalla
tarkastettavana kuusi viikkoa ennen kilpailuja.

