
Keski-Suomen alueen joukkuekoulumestaruus-

säännöt 2022 
 

 Yleistä   
- Keski-Suomen alueen seurat voivat asettaa kilpailuun haluamansa määrän joukkueita. 

Joukkueet tulee nimetä nimillä “xx seuran 1. joukkue” jne tai vapaavalintaisilla nimillä.  

- Joukkueeseen kuuluu 3–4 ratsukkoa.  

- Joukkueessa tulee olla vähintään yksi juniori - ja yksi seniori-ikäinen ratsastaja.  

- Joukkueen tulokseen lasketaan yksi tulos jokaisesta luokasta. Jos joukkueessa on neljä 

ratsukkoa, siinä luokassa, jossa on kaksi ratsukkoa niin paremman tulos otetaan joukku-

een kokonaistulokseen mukaan. Kokonaistulokseen lasketaan kolmen ratsukon tulos 

kuitenkin niin että, yhteistulokseen on laskettava vähintään yhden juniorin ja yhden se-
niorin tulos.  

- Joukkueet on nimettävä etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä (ilmoitettava kukin rat-

sastaja+hänen ratsunsa+mihin luokkaan ratsukko osallistuu). Joukkueen jäsen on mah-

dollista vaihtaa vain sairaustapauksissa ensimmäisen mestaruusluokan alkuun men-

nessä.  

- Ratsastaja voi kuulua vain yhteen joukkueeseen, eikä ratsastaja voi kuulua kahdesti sa-

maan joukkueeseen.   

- Hevonen voi kuulua myös vain yhteen joukkueeseen.  

- Joukkueluokat voivat olla avoimia joko joukkuemestaruuteen osallistuville ratsukoille 

(tällöin ratsukko voi osallistua vain siihen luokkaan, jonka tulos lasketaan joukkueen tu-
lokseen) tai avoimia kaikille.  

- Mikäli luokka on avoin kaikille, ratsastaja voi osallistua luokkaan useammalla ratsulla. 

Ratsastajan tulee startata luokassa ensin sillä ratsulla, jolla kilpailee joukkuemestaruu-
desta.   

- Mikäli luokka on avoin kaikille, lähtöjärjestys tulisi mieluiten rakentaa niin, että joukku-

eissa ratsastavat ratsukot starttaavat luokassa peräkkäin esim. luokan alussa.  

Mestaruuskilpailu on virallinen, mikäli siihen osallistuu vähintään kolme eri joukkuetta.   

Mestaruusmitalit jaetaan kolmelle parhaalle hyväksytyn tuloksen saaneelle joukkueelle.  

 

KOULURATSASTUS:  
Joukkueessa jokaista ohjelmaa kohden on vähintään yksi ratsukko. Joukkueen tuloksen 

muodostaa kolmen parhaan ratsukon saavuttama yhteenlaskettu prosenttimäärä. Kor-

keimman yhteisen prosenttimäärän saavuttanut joukkue on voittaja. Kuitenkin niin että, 
yhteistulokseen on laskettava vähintään yhden juniorin ja yhden seniorin tulos.  



Prosenttimäärien ollessa tasan sijoilla 1–3 parempi joukkue on se, jonka heikoin joukku-

een tulokseen mukaan laskettava ratsukko on omassa luokassaan saavuttanut korkeim-

man prosenttimäärän. Mikäli prosenttimäärä on sama, niin paremmuuden ratkaisevat 

luokan puheenjohtajatuomarin antamat pisteet. Muilla sijoilla saman tuloksen saavutta-
neet joukkueet ovat samanarvoisia.    

 

Ohjelmat:  
Helppo B: Helppo B KN Special 2015 

Helppo A: Helppo A:6 2020 

Helppo A: Helppo A FEI World Dressage Challenge - test B 2022  

 

Ohjeita aluemestaruuskilpailuiden järjestäjille  
 

- Kilpailunjärjestäjä saa aluejaostolta mestaruusruusukkeet ja mitalit. Kilpailunjärjestäjä 

huolehtii muista luokkapalkinnoista (esine ja/t ai rahapalkinnot ja ruusukkeet). Kilpai-

lunjärjestäjän tulee ottaa ajoi ssa yhteyttä aluejaoston palkintovastaavaan (Hanna Les-
kinen 0400 860986) ja sopia kuinka tavarat toimitetaan kilpailunjärjestäjälle.  

- Kilpailujärjestäjän tulee jättää Kipaan Lisätietoja-kenttään kilpailun jälkeenkin näky-

viin tieto, että kyseinen kilpailu oli alueen mestaruuskilpailu.  

- Kilpailunjärjestäjän tulee laittaa mestaruustulokset Kipaan esim. liitteenä tulosluette-

lotiedostoihin. Mitalistitulokset tulee toimittaa aluejaostolle osoitteeseen keskisuo-

menaluejaosto@gmail.com alueen nettisivuille laittamista sekä alueen Facebook-ryh-

mää sekä instagram-tilille “SRL Keski-Suomi” varten. Myös kuvia mitalisteista toivotaan 
WhatsApp: Sonja Salkinoja 045 1694599  

- Alueen kilpailukutsujen tarkastajat:  

Kouluratsastus: Heidi Leiniäinen puh 0400-353277 leidihei@gmail.com  

Esteratsastus: Tiina Pellinen puh. 040 8428582 tiina_pellinen@hotmail.com   


