
 

Alueiden yhteiset mestaruussäännöt 2022 
 

Nämä säännöt koskevat henkilökohtaisia aluemestaruuksia. Muissa mahdollisissa mestaruuksissa 

noudatetaan kyseessä olevan aluejaoston laatimia ohjeita.  

Henkilökohtaisista aluemestaruuksista voivat kilpailla kaikki ne urheilijat, jotka ovat kuluvan kalente-

rivuoden ajan edustaneet kyseessä olevan alueen ratsastusseuraa. Poikkeuksena SRL:n vahvistamien, 

valtakunnallisesti toimivien seurojen (esim. SuoRa) jäsenet voivat valita, minkä alueen mestaruuskil-

pailuun osallistuvat. Kukin aluejaosto päättää, mihin/kuinka moniin eri mestaruuskategorioihin urhei-

lija voi osallistua samalla tai eri hevosilla/poneilla kussakin lajissa kalenterivuoden aikana kyseisen 

alueen aluemestaruuksissa huomioiden, että urheilijan osallistuminen kyseiseen kategoriaan kyseisel-

lä hevosella/ponilla tulee olla lajisääntöjen mukaan sallittua. Keski-Suomen aluejaosto on määritellyt, 

että: 

1. Urheilija voi osallistua eri ratsuilla yhteen tai useampaan seuraavista kategorioista: poniratsu-

kot, lapsiratsastajat ja/tai juniorit. Seniorimestaruuteen osallistuva urheilija ei voi osallistua 

muihin kohdassa 1. mainittuihin mestaruuskategorioihin.  

2. Urheilija voi osallistua samalla tai eri ratsuilla sekä kohdassa 1. mainittuihin mestaruuskatego-

rihin, että suomenhevosten ja/tai nuorten hevosten kategorioihin.  

3. Esteratsastuksen taitomestaruus on avoin kaikkien ikäryhmien urheilijoille; kaikkien ikäryh-

mien urheilijat voivat osallistua ponilla tai hevosella. Kilpailija voi osallistua taitomestaruuteen 

myös samalla ratsulla, jolla osallistuu johonkin muuhun mestaruuteen. 

Urheilija voi osallistua kategoriaan useammalla hevosella/ponilla, mutta voi saada vain yhden mitalin 

parhaalla tuloksellaan per kategoria. Kukin aluejaosto päättää, minkä ikäiset hevoset/ponit voivat 

osallistua kyseisen alueen nuorten hevosten mestaruuteen. Keski-Suomen aluejaosto on määritellyt 

nuorten hevosten luokkaan osallistumisoikeuden 4-6-vuotiaille hevosille.  

Mestaruusluokkaan osallistumiseen ei vaadita muita kvaaleja/osallistumisoikeuden anta-

via/vahvistavia tuloksia/kilpailukelpoisuutta kuin mitä kyseisen lajin lajisäännöissä mainitaan. Koulu- 

ja esteratsastuksessa poniratsukoiden, junioreiden ja senioreiden mestaruudet järjestetään kaikilla 

alueilla vuosittain, muiden lajien ja kategorioiden järjestämisestä päättää kyseinen aluejaosto. Alueja-

osto päättää aluemestaruuksissa käytettävät luokat/vaativuustasot/ohjelmat vuosittain. Koulu- ja 

esteratsastuksen aluemestaruudet pyritään järjestämään elo-syyskuussa.  

Mestaruusluokka on virallinen, mikäli siihen osallistuu vähintään 3 urheilijaa. Mestaruusmitalit jae-

taan kolmelle parhaalle hyväksytyn tuloksen saaneelle. Aluejaosto hankkii mestaruusruusukkeet ja 

mitalit. Aluejaosto päättää muista jaettavista palkinnoista ja niihin liittyvistä käytännöistä. Kilpailun-

järjestäjä huolehtii muista mahdollisista luokkapalkinnoista (esineja/tai rahapalkinnot ja ruusukkeet). 

Aluemestaruuskilpailut järjestetään aluetason luokissa. Aluemestaruuskilpailujen TPJ:n, stewardin ja 

ratamestarin hyväksyy aluejaosto. Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia laji- ja kilpailu-

sääntöjä. 



 

Kilpailukutsujen ja ratapiirustusten tarkastajat Keski-Suomen 

alueella 
 

Ratapiirroksen tarkastaja: Tomas Kiviranta, tomas@tomaskiviranta.com, ratapiirrokset on 

lähetettävä Tomas Kivirannalle vähintään 2 viikkoa ennen radan rakennusta 

Esteratsastuksen kutsuntarkastaja: Tiina Pellinen, puh. 040 8428582 tii-

na_pellinen@hotmail.com  

Kouluratsastuksen kutsuntarkastaja: Heidi Leiniäinen, puh. 0400-353277 leidihei@gmail.com 

 

ESTERATSASTUS: 

Mestaruusluokissa käytetään arvostelua AM5 junioreilla, nuorilla ja senioreilla ja arvostelua 

367.1 (A1/taito) poneilla, lapsilla, suomenhevosilla ja nuorilla hevosilla.  

Kilpailusääntöjen mukaisesti arvostelussa AM5 estekorkeutta ei nosteta uusinnassa yli luok-

kakorkeuden. Kaikista mitaleista suoritetaan tarvittaessa uusinta, (esim. 2ratsukolla 0 vp ja 4 

ratsukolla 4vp, 0 vp ratsukot uusivat kullasta ja hopeasta ja 4 vp ratsukot pronssista).  

KILPAILULUOKAT:  

Poniratsukot 90 cm tasoituksin  

Lapsiratsastajat 90 cm  

Juniorit 100 cm  

Nuoret ratsastajat 110 cm  

Seniorit 115 cm  

Suomenhevoset 90 cm  

Nuoret hevoset (4-6v) 90 cm poneille tasoituksin 

 

KOULURATSASTUS: 

KILPAILULUOKAT:  

Poniratsastajat: Helppo B:3  

Lapsiratsastajat: Helppo B FEI lasten esiohjelma A 2022  

Nuoret hevoset: Helppo B:4 2022 

Juniorit: Helppo Helppo A:6 2020 

Nuoret ratsastajat: Vaativa B:1 2022 

Suomenhevoset: Helppo A:6 2020 

Seniorit: Vaativa B FEI junioreiden esiohjelma 2022 
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KENTTÄRATSASTUS: 

Mestaruuskilpailuluokat voivat olla kaikille avoimia. Mestaruusluokka: 90cm  

Lopputuloksen ollessa tasan voittaja on se kilpailija, jonka maastokokeen tulos on paras. Tä-

män jälkeen ratkaisee, kumpi on lähempänä ihanneaikaa maastossa, sen jälkeen kummalla on 

parempi estekokeen tulos, sen jälkeen estekokeen aika ja sen jälkeen koulukokeen yhteenlas-

ketut yleisvaikutelmapisteet.  

Ohjeita aluemestaruuskilpailuiden järjestäjille 
 

- Kilpailunjärjestäjä saa aluejaostolta henkilökohtaisiin mestaruuksiin loimet, mestaruusruu-

sukkeet 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 ulkokil-

pailuihin ja 200 euroa hallikilpailuihin Hakemus tulee toimittaa viimeistään 1kk kuluessa kil-

pailuista alueen rahastonhoitajalle Pirjo Heinoselle pirre@tinttamarelli.fi 

 - Kilpailujärjestäjän tulee jättää Kipaan Lisätietoja-kenttään kilpailun jälkeenkin näkyviin tie-

to, että kyseinen kilpailu oli alueen mestaruuskilpailu.  

- Kilpailunjärjestäjän tulee laittaa mestaruustulokset Kipaan esim. liitteenä tulosluettelotie-

dostoihin. Mitalistitulokset tulee toimittaa aluejaostolle osoitteeseen keskisuomenaluejaos-

to@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 

-Kilpailukutsussa tulee olla linkki alueen mestaruussääntöihin ja kilpailujärjestäjän tulee toi-

mittaa 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 viik-

koa ennen kilpailuja. 


