Keski-Suomen hallimestaruussaannot 2020
Yleistä
Keski-Suomen alueen hallimestaruuksista voivat kilpailla kaikki ne kilpailijat,
jotka ovat kuluvan kalenterivuoden ajan edustaneet Keski-Suomen alueen
ratsastusseuraa. Poikkeuksena valtakunnallistenyhdistysten jäsenet (esim. SuoRa)
jonka jäsenet voivat osallistua sen alueen mestaruuskilpailuun, jossa vakituisesti
asuvat.
Kilpailija voi kilpailla ainoastaan yhden ikäluokan hallimestaruudesta kussakin
lajissa kalenterivuoden aikana. Poniratsastaja voi kilpailla hallimestaruudesta
ponilla ja juniorien tai lapsiratsastajien mestaruudesta eri ratsulla (hevonen)
lajisääntöjen mukaan.
Kilpailija voi kilpailla mestaruudesta sekä suomenhevos- ja/tai nuorten hevosten
luokassa, että ikäluokassaan samalla tai eri ratsulla.
Kilpailija voi osallistua hallimestaruuteen useammalla hevosella, mutta voi saada
mitalin vain yhdellä. Mestaruusluokka on virallinen, mikäli siihen osallistuu
vähintään 3 ratsastajaa. Mestaruusmitalit jaetaan kolmelle parhaalle hyväksytyn
tuloksen saaneelle ratsastajalle.
Järjestäjä saa aluejaostolta mestaruusruusukkeet, kukat ja mitalit (ole yhteydessä
ajoissa). Kilpailunjärjestäjä huolehtii muista mahdollisista luokkapalkinnoista
(esine- ja/tai rahapalkinnot ja ruusukkeet). Hallimestaruuskilpailut järjestetään
aluetasolla. Aluejaosto ohjeistaa tarvittaessa kilpailunjärjestäjää.
Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kilpailusääntöjä.

Vuonna 2020 kilpaillaan seuraavista mestaruuksista, joiden
arvostelumenetelmät ovat seuraavat:
Esteratsastus
Poniratsukot: 90 cm tasoituksin arv 367.1
Lapsiratsastajat: 90 cm arv 376.1
Juniorit: 100 cm arv 367.1
Nuoret: 110 cm arv 367.1
Seniorit: 110 cm arv 367.1
Nuoret hevoset (4-6 v.): 90 cm arv 367.1 poneille tasoituksin
Suomenhevoset: 90 cm arv 367.1

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 aluemestaruuskilpailujen järjestäjille:
- Kilpailunjärjestäjä saa aluejaostolta mestaruusruusukkeet ja mitalit. Järjestäjän
on mahdollista hakea mestaruuskukkiin tukea takautuvasti 150€, kuittia vastaan.
Kilpailunjärjestäjän tulee ottaa ajoissa yhteyttä aluejaoston palkintovastaavaan
(Hanna Leskinen p. 040 0860986) ja sopia kuinka tavarat toimitetaan
kilpailunjärjestäjälle.
Kilpailunjärjestäjä huolehtii muista luokkapalkinnoista (esine ja/tai
rahapalkinnot ja ruusukkeet).
- Kilpailunjärjestäjän tulee jättää KIPAan Lisätietoja-kenttään kilpailun jälkeenkin
näkyviin tieto, että kyseinen kilpailu oli alueen hallimestaruuskilpailu.
- Kilpailunjärjestäjän tule e laittaa mestaruustulokset KIPAan esim. liitteenä
tulosluettelotiedostoihin.
- Mestareista tulee toimittaa kuvia aluejaostolle sosiaalista mediaa varten, esim
Heidi Leiniäinen 0400 353277
- Ratapiirroksen tarkastaja: Anu Tuomi, anu.tuomi@netikka.fi
- Mestaruuskilpailujen kutsun on oltava alueen kutsuntarkastajalla
tarkastettavana viimeistään kuusi viikkoa ennen kilpailuja . Kutsun tarkastaja
ottaa kuittauksen kutsuun myös aluejaostolta :
Kouluratsastus: Heidi Leiniäinen puh. 0400-353277 heidi.leiniainen@alexandria.fi
Esteratsastus: Tiina Pellinen puh. 040 8428582 tiina_pellinen@hotmail.com
- Kilpailukutsussa tulee olla linkki alueen mestaruussääntöihin ja
kilpailujärjestäjän tulee toimittaa säännöt kilpailun tpj:lle sekä ratamestarille
luettavaksi.

Erityisesti huomioitavia asioita:
- Jos luokka on avoin myös muille kuin mestaruudesta kilpaileville tulee
järjestäjän huomioida mahdolliset ikäluokkien varustesäännöt. S uositellaan
luokkia jotka ovat avoimia vain mestaruudesta kilpaileville. Jos luokka on avoin
pitää kilpailujärjestäjän listata mestaruuksista kilpailevat ratsukot ennen
kilpailun alkua kaikkien nähtäville, esim . kilpailijatiedotteeseen tai
kilpailukansliaan ilmoitustaululle, sekä kilpailun aikana tiedottaa
mestaruuskilpailun tuloksista, sekä kilpail ijoille että yleisölle, esim.
kuuluttamalla.

- Mikäli poniratsukoille avoimeen luokkaan osallistuu ryhmän II poneja,
helpotetaan 4-6 estettä tasoitusmenettelyn mukaisesti (lasketaan/lyhennetään n.
10 cm), jos kutsussa niin ilmoitetaan. Helpotettavat esteet on ilmoitettava
ratapiirroksessa. Tuomariston puheenjohtaja voi ratamestarin esityksestä
helpottaa useampiakin esteitä. Sarjavälit muutetaan. (KS III 312. Luokat)
-Mikäli nuorten hevosten estemestaruusluokkaan osallistuu poneja, poneille
helpotetaan 4-6 estettä tasoitusmenettelyn mukaisesti (lasketaan/lyhennetään n.
10 cm), jos kutsussa niin ilmoitetaan.
- Kilpailun aikataulua suunniteltaessa tulee varata riittävä aika myös
kenttähuoltoon. (KS III 320. Kenttähuoltoon tarvittava aika)
Aluemestaruuskilpailussa toivotaan kiinnitettävän erityistä huomiota
ratsastuspohjien huoltoon sekä kilpailukaluston (estekalusto, kouluaidat ym
välineistö) kuntoon.
- Hallikilpailuissa ja sääolosuhteiden vaatiessa voidaan enimmäiskorkeutta ja pituutta vähentää 10 cm ja nopeutta 5 0 m/min. (KS III 312. Luokat)
- Ilmoittautuessaan hallimestaruusluokkaan kilpailija sitoutuu noudattamaan
näitä sääntöjä. Kilpailija on aina itse vastuussa kilpailukelpoisuudestaan
kyseiseen kilpailuun ja luokkaan. Jos luokka on avoin myös muille, tulee
kilpailijan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa KIPA:ssa lisätietoja -kentässä
mistä mestaruudesta kilpailee.

