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Keski-Suomen alueen henkilökohtaiset
mestaruussäännöt 2021
ESTERATSASTUS:
Esteratsastus C-ratamestarit lähettävät estekilpailujen ratapiirrokset hyväksyttäväksi
alueen nimeämälle henkilölle vähintään kaksi viikkoa ennen kilpailuja.
Muille ratamestareille suositellaan samaa käytäntöä.
Mestaruusluokissa käytetään arvostelua AM5, paitsi nuorilla hevosilla 367.1.
Kilpailusääntöjen mukaisesti arvostelussa AM5 estekorkeutta ei nosteta uusinnassa yli
luokkakorkeuden. Kaikista mitaleista suoritetaan tarvittaessa uusinta, (esim.
2ratsukolla 0 vp ja 4 ratsukolla 4vp, 0 vp ratsukot uusiva t kullasta ja hopeasta ja 4 vp
ratsukot pronssista).
Ratapiirroksen tarkastaja: Anu Tuomi, anu.tuomi@netikka.fi
Esteratsastuksen kutsuntarkastaja : Tiina Pellinen puh. 040 8428582
tiina_pellinen@hotmail.com
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 HUOM! arvostelu 367.1

KOULURATSASTUS:
- Kouluratsastuksen kutsuntarkastaja : Heidi Leiniäinen puh 0400-353277
leidihei@gmail.com
KILPAILULUOKAT:
Poniratsastajat Helppo B:3
Lapsiratsastajat Helppo B:4
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Nuoret hevoset (4-6v) Helppo B:4
Juniorit Helppo A:6
Nuoret ratsastajat Vaativa B:1
Suomenhevoset Helppo A:6
Seniorit Vaativa B junioreiden esiohjelma

KENTTÄRATSASTUS:
Mestaruuskilpailuluokat voivat olla kaikille avoimia. Mestaruusluokka: 90cm
Lopputuloksen ollessa tasan voittaja on se kilpailija, jonka maastokokeen tulos on paras.
Tämän jälkeen ratkaisee, kumpi on lähempänä ihanneaikaa maastossa, sen jälkeen
kummalla on parempi estekokeen tulos, sen jälkeen estekokeen aika ja sen jälkeen
koulukokeen yhteenlasketut yleisvaikutelmapisteet.

Ohjeita aluemestaruuskilpailuiden järjestäjille
- Kilpailunjärjestäjä saa aluejaostolta mestaruusruusukkeet ja mitalit. Kilpailunjärj estäjä
huolehtii muista luokkapalkinnoista (esine ja/t ai rahapalkinnot ja ruusukkeet).
Kilpailunjärjestäjän tulee ottaa ajoi ssa yhteyttä aluejaoston palkintovastaavaan (Hanna
Leskinen 0400 860986) ja sopia kuinka tavarat toimitetaan kilpailunjärjestäjälle.
- Kilpailunjärjestäjän on mahdollista hakea mestaruusluokkien kukkiin tukea
takautuvasti 150€ kuittia vastaan. Hakemus tulee toimiittaa 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. Mitalistit ulokset 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 osa lta
ennen kutsun julkaisemista
-Mestaruuskilpailujen kutsun on oltava alueen kutsuntarkastajalla tarkastettavana kuusi
viikkoa ennen kilpailuja.

