
Keski-Suomen alueen joukkuemestaruussäännöt 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 1 juniori- ja 1 seniori-ikäinen ratsastaja. 

- Joukkueen tulokseen lasketaan 1 tulos jokaisesta luokasta, jos joukkueessa on 4 

ratsukkoa, siinä luokassa jossa on 2 ratsukkoa, paremman tulos otetaan joukkueen 

kokonaistulokseen mukaan. Kokonaistulokseen lasketaan 3 ratsukon tulos kuitenkin 

niin että, yhteistulokseen on laskettava vähintään 1 juniorin ja 1 seniorin tulos. 

- Joukkueet on nimettävä etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä (ilmoitettava kukin 

ratsastaja+hänen ratsunsa+mihin luokkaan ratsukko osallistuu). Joukkueen jäsen on 

mahdollista vaihtaa vain sairaustapauksissa ensimmäisen mestaruusluokan alkuun 

mennessä. 

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

samaan 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 

tulokseen) tai avoimia kaikille.  

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

Ratsastajan tulee startata luokassa ensin sillä ratsulla, jolla kilpailee 

joukkuemestaruudesta.  

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

joukkueissa ratsastavat ratsukot starttaavat luokassa peräkkäin esim. luokan alussa. 

- Mestaruuskilpailu on virallinen, mikäli siihen osallistuu vähintään 3 eri joukkuetta.  

- Mestaruusmitalit jaetaan 3 parhaalle hyväksytyn tuloksen saaneelle joukkueelle.  

ESTERATSASTUS:  

- Joukkueen 3 parhaan ratsukon perusradan virhepisteet lasketaan yhteen kuitenkin niin 

että, yhteistulokseen on laskettava vähintään 1 juniorin ja 1 seniorin tulos ja yksi tulos 

jokaisesta ratsastetusta luokasta. 

- Yhteenlaskettujen virhepisteiden ollessa samat, suoritetaan mitalisijoista uusinta (100 

cm), jossa paremmuuden ratkaisee uusinnan virhepisteet ja aika. Joukkue valitsee 

keskuudestaan uusintaan osallistuvan ratsukon, joka suorittaa uusinnan samalla 

estekorkeudella kuin perusradan. Mikäli uusinnan jälkeen mitalisijoista on edelleen 

tilanne tasan (ajat ja virhepisteet), valitsevat joukkueet seuraavan uusijan jne. 

- Muut joukkueet sijoittuvat perusradan virhepisteiden perusteella. 



- Joukkuetta, jonka joku ratsukko hylätään/keskeyttää ei hylätä, vaan ratsukko saa 20 

vp:tä suuremman virhepistemäärän, kun sillä kilpailukerralla eniten vp:itä saanut 

ratsukko. Niitä vp:itä, jotka ratsukko on saanut ennen suorituksen keskeyttämistä, ei 

oteta huomioon, paitsi silloin kun sen siihenastinen virhepistemäärä on suurempi kuin 

muuten huonoimman ratsukon virhepistemäärä, jolloin sen omaan pistemäärään on 

lisättävä 20 pistettä. 

 

Estekorkeudet: 1-2 x 90 cm, 1-2 x 100cm 

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 

-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. 

 


