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1 ALUEMESTARUUSKILPAILUSÄÄNNÖT
1.1 YLEINEN OSA


Aluemestaruusluokissa ratsastajilla tulee olla virallinen kilpailuasu.



Yksi ratsastaja voi samalla hevosella kilpailla vain yhdessä ikäryhmässä per
mestaruus eli esim. estealuemestaruudessa vain yhdestä mestaruudesta ja
hallimestaruudessa vain yhdestä mestaruudesta. Sen sijaan poniratsastaja voi
kilpailla myös juniori- ja lapsimestaruudesta, mutta eri ratsulla kuin
ponimestaruudesta.
Kilpailija voi kilpailla mestaruudesta eri hevosella sekä suomenhevos- ja/tai nuorten
hevosten luokassa, että ikäluokassaan. Kilpailija voi osallistua aluemestaruuteen
useammalla hevosella, mutta voi saada vain yhden mitalin parhaalla tuloksellaan per
kategoria. Nuorten hevosten mestaruuteen saavat osallistua 4-6 vuotiaat
hevoset/ponit.



Sama hevonen voi osallistua vain yhteen henkilökohtaiseen alue- ja
hallimestaruuteen/laji (ei koske taitomestaruutta).



Pohjanmaan alueen aluemestaruuksista voivat kilpailla kaikki ne kilpailijat, jotka ovat
kuluvan kalenterivuoden ajan edustaneet Pohjanmaan alueen ratsastusseuraa.
SRL:n vahvistamien, valtakunnallisesti toimivien seurojen jäsenet (esim. SuoRa)
voivat valita, minkä alueen mestaruuskilpailuun osallistuvat.



Koulu- ja esteratsastuksessa poniratsukoiden, junioreiden ja senioreiden
mestaruudet järjestetään kaikilla alueilla vuosittain, muiden mestaruuksien
järjestämisestä päättää Pohjanmaan aluejaosto.
Koulu- ja esteratsastuksen
aluemestaruudet järjestetään elo-syyskuussa.



Koulu- ja esteratsastuksessa mestaruusluokka on avoin ainoastaan mestaruudesta
kilpaileville ratsukoille. Mestaruusluokka on virallinen, mikäli siihen osallistuu
vähintään kolme (3) kilpailijaa. Osanottajien vähyyden vuoksi luokkia voidaan
yhdistää. Mestaruusmitalit jaetaan kolmelle parhaalle hyväksytyn tuloksen saaneelle.



Mikäli samassa luokassa ratkaistaan useita mestaruuksia, esimerkiksi ponit, juniorit
ja suomenhevoset, on lähtöjärjestys laadittava kutsun mukaan kategorioittain.



Aluejaosto hankkii mestaruusruusukkeet ja mitalit. Aluejaosto päättää muista
jaettavista palkinnoista ja niihin liittyvistä käytännöistä. Kilpailunjärjestäjä huolehtii
muista mahdollisista luokkapalkinnoista (esine ja/tai rahapalkinnot ja ruusukkeet).



Aluejaosto vahvistaa vuosittain lajit ja niiden mestaruusluokat sekä vaativuustasot ja
ohjelmat, joissa mestaruuskilpailut järjestetään sekä mahdolliset avustukset
kilpailujen järjestäjille. Aluemestaruuskilpailut järjestetään aluetasolla. Aluejaosto
ohjeistaa tarvittaessa kilpailunjärjestäjää.



Aluemestaruuskilpailujen TPJ:n, stewardin ja ratamestarin hyväksyy aluejaosto.



Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kilpailusääntöjä.

1.2 ESTEALUEMESTARUUS


Mestaruusluokissa arvosteluna AM5, kaikista mitaleista suoritetaan
tarvittaessa uusinta, (esim. 2 ratsukolla 0 vp ja 4 ratsukolla 4vp, 0 vp ratsukot
uusivat kullasta ja hopeasta ja 4 vp ratsukot pronssista).



C-ratamestarit lähettävät estekilpailujen ratapiirrokset hyväksyttäväksi
alueen nimeämälle henkilölle vähintään kaksi viikkoa ennen kilpailuja. Muille
ratamestareille suositellaan samaa käytäntöä.



Ratsastajalla oltava osallistumisoikeuden antavat tulokset (kvaalitulokset)
esteratsastuksen yleisten kilpailusääntöjen mukaisesti (ks. KSIII kohta
333.9.)

Mestaruusluokat 2020
Ponit

100cm nopeus 300/min
(kategorian II poneille tasoitetaan 4-6 estettä)
100cm nopeus 300m/min
(nuorille poneille 10cm tasoitus)
95 cm nopeus 300m/min

Nuoret hevoset (4-6-v.)

Suomenhevoset
Juniorit ja
lapsiratsastajat (yhdistetty mestaruus) 110cm nopeus 325m/min
Seniorit
115cm nopeus 325m/min
1.3 KOULUALUEMESTARUUS


Mestaruusluokissa on vähintään kaksi koulutuomaria.



Osallistumisoikeuden antavia tuloksia (kvaalituloksia) ei vaadita.

Mestaruusluokat 2020
Ponit
Nuoret hevoset (4-6-v.)
Suomenhevoset
Juniorit ja lapsiratsastajat
(yhdistetty mestaruus)
Seniorit

Helppo A FEI:n CCI/CIC* A-kenttäkilpailuohjelma 2009
Helppo B:3 2019
Helppo A FEI:n CCIP1* kenttäratsastusohjelma poneille 2020
Helppo A FEI:n CCIP1* kenttäratsastusohjelma poneille 2020
Vaativa B FEI junioreiden joukkueohjelma 2009 päivitetty 2020

1.4 KENTTÄALUEMESTARUUS


Kenttäratsastuksessa kilpaillaan yhdistetyistä mestaruuksista. Ponit ja nuoret
hevoset (5-6-v.) yhtenä mestaruutena sekä suomenhevoset, juniorit ja seniorit
toisena mestaruutena.



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.


Ratsukolla oltava osallistumisoikeuden vahvistava tulos kenttäratsastuksen yleisten
kilpailusääntöjen mukaisesti (ks. KSIV kohta 428.1. ja 428.2.)



Mestaruuskilpailuluokat voivat olla kaikille avoimia.

Mestaruusluokat 2020
Ponit ja nuoret hevoset (yhdistetty mestaruus)
Suomenhevoset, juniorit ja seniorit (yhdistetty mestaruus)

80 cm.
90 cm.

1.5 HALLIMESTARUUDET

1.5.1 Estehallimestaruus


Katso aluemestaruuksien yleiset säännöt ilmoittautumisesta mestaruuksiin.



Hallimestaruusluokat voivat olla avoimia myös muille kuin mestaruudesta kilpaileville
ratsukoille. Mestaruudesta kilpailevat ratsukot lähtevät luokan alussa kategorioittain.



Ratsastajalla oltava osallistumisoikeuden antavat tulokset (kvaalitulokset)
esteratsastuksen yleisten kilpailusääntöjen mukaisesti (ks. KSIII kohta
333.9.)

Mestaruusluokat 2020
Ponit
Nuoret hevoset (4-6-v.)
Suomenhevoset
Juniorit ja lapsiratsastajat
(yhdistetty mestaruus)
Seniorit

90cm arv. 367.1 (A2/A2)
90cm arv. 367.1 (A2/A2)
90cm arv. 367.1 (A2/A2)
100cm arv. 367.1 (A2/A2)
110cm arv. 367.1 (A2/A2)

1.5.2 Kouluhallimestaruus


Katso aluemestaruuksien yleiset säännöt ilmoittautumisesta mestaruuksiin.



Mestaruusluokissa on vähintään kaksi koulutuomaria.



Osallistumisoikeuden antavia tuloksia (kvaalituloksia) ei vaadita.

Hallimestaruusluokat 2020
Ponit

Helppo B:5 2020

Nuoret hevoset (4-6-v.)

Helppo B Nuorten hevosten kenttäkilpailuohjelma 2003,
päivitetty 2009
Suomenhevoset
Helppo A FEI:n CCI/CIC* A-kenttäkilpailuohjelma 2009
Juniorit ja lapsiratsastajat Helppo A FEI:n CCI/CIC* A-kenttäkilpailuohjelma 2009
(yhdistetty mestaruus)
Seniorit
Vaativa B FEI Junioreiden esiohjelma 2020

1.6 POHJANMAAN TAITOALUEMESTARUUSSÄÄNNÖT

1.6.1 Yleistä


Katso aluemestaruuksien yleiset säännöt ilmoittautumisesta mestaruuksiin.



Kilpailussa suositellaan käytettävän kahta taitotuomaria.



Kilpailu voidaan käydä ulkokentällä tai hallissa.

1.6.2 Luokat ja sijoitukset


Mestaruuskilpailut ratsastetaan arvosteluna taitoarvostelu.



Luokat:
Poni-, lapsi- ja junioriratsukot 90cm.
Seniorit 100 cm



Kilpailun kolme parasta kummassakin sarjassa palkitaan aluemestaruusmitaleilla ja
ruusukkeilla. Lisäksi voittaja saa loimen.

2 JOUKKUEMESTARUUSSÄÄNNÖT
2.1 ESTEJOUKKUEMESTARUUS
Luokat:

90cm avoin kaikille arv. 367.1 (A2/A2)
100cm avoin kaikille arv. 367.1 (A2/A2)
110cm avoin kaikille arv. AM5

2.1.1 Joukkueet
Joukkueessa on enintään neljä ja vähintään kolme ratsukkoa, jotka kaikki edustavat samaa
Pohjanmaan Ratsastusjaoston jäsenseuraa. Jokaisessa joukkuemestaruus-luokassa on
oltava vähintään yksi osanottaja joukkueesta. Ratsastaja ja/tai hevonen voi kuulua vain
yhteen joukkueeseen. Hevonen voi osallistua joukkueeseen vain yhdellä ratsastajalla ja
ratsastaja voi osallistua vain yhdellä hevosella. Ilmoittautuessa on nimettävä mikä ratsukko
edustaa joukkuetta missäkin luokassa. Ilmoittautumisajan päätyttyä ei ilmoitettuja hevosia
tai ratsastajia saa vaihtaa (poikkeuksena ainoastaan sairastapaukset lääkärin- tai
eläinlääkärintodistuksella).
Lähtöjärjestys arvotaan joukkueittain, siten että joukkuemestaruudesta kilpailevat ratsukot
lähtevät luokan alussa (ponit ensimmäisenä). Joukkueiden lähtöjärjestys on sama joka
luokassa. Mahdolliseen uusintaan mitaleista (110cm AM5) starttaava joukkueen jäsen
lähtee joukkueen omalla paikalla.

2.1.2 Sijoituksen määräytyminen
Perusradalla tai ensimmäisessä vaiheessa saadut virhepisteet lasketaan yhteen. Mikäli
samassa luokassa kilpailee joukkueen 2 jäsentä, lasketaan paremman ratsukon suoritus
yhteispisteisiin. Pienimmän virhepistemäärän saanut joukkue on voittaja. Joukkuetta, jonka
ratsukoiden lukumäärä kilpailujen aikana jostain syystä vähenee, ei hylätä.
Ratsukko, jonka suoritus on keskeytynyt, saa 20 pistettä suuremman virhepistemäärän
joukkuekilpailussa kuin siinä luokassa huonoimman tuloksen saanut joukkuekilpailuun
osallistunut ratsukko. Niitä virhepisteitä, jotka ratsukko on saanut ennen suorituksen
keskeytymistä, ei oteta huomioon, paitsi silloin kun sen siihenastinen virhepistemäärä on
suurempi kuin muuten huonoimman ratsukon virhepistemäärä, jolloin sen omaan
virhepistemäärään on lisättävä 20 pistettä. Luokkavoitosta kilpailtaessa ratsukon keskeytys
tai hylkäys otetaan kuitenkin huomioon.
Mitalisijoista suoritetaan uusinta, mikäli joukkueita on tasapisteissä. Uusinta suoritetaan
110cm:n luokassa ja joukkue saa määrätä uusivan ratsukon. Muut sijoitukset
joukkuekilpailussa määräytyvät joukkueen virhepistemäärän ja ajan perusteella.
Uusinnassa ei ole tasoituksia.
Esim. Kaksi parasta joukkuetta (A ja B) perusratojen jälkeen 0 virhepistettä. Kolme
joukkuetta perusratojen jälkeen 4 virhepistettä. Joukkueet A ja B suorittavat uusintaradan
joukkuemestaruus-kullasta ja hopeasta, jonka ratkaisevat uusinnan virhepisteet ja aika.
Kolme seuraavaa joukkuetta uusivat sijoista kolme-viisi.

2.2 KOULUJOUKKUEMESTARUUS
Joukkuemestaruusluokat 2020:
Helppo B-tasolla: Helppo B:5 2020
Helppo A-tasolla: Helppo A FEI World Dressage Challenge - test B 2001, päivitetty 2020
2.2.1 Joukkueet
Joukkueeseen kuuluu kolme ratsukkoa, jotka edustavat samaa Pohjanmaan
Ratsastusjaoston jäsenseuraa. Hevonen voi osallistua joukkueeseen vain yhdellä
ratsastajalla ja ratsastaja voi osallistua vain yhdellä hevosella. Kaksi joukkueen jäsentä
kilpailee helpossa B:ssä ja kolmas helpossa A:ssa tai yksi helpossa B:ssä ja kaksi helpossa
A:ssa.
Lähtöjärjestys luokkaan arvotaan joukkueittain, siten että joukkuemestaruudesta kilpailevat
ratsukot lähtevät luokan alussa. Joukkueiden lähtöjärjestys on sama joka luokassa.
Ilmoittautuessa on nimettävä mikä ratsukko edustaa joukkuettaan missäkin luokassa.
Ilmoittautumisajan päätyttyä ei ilmoitettuja hevosia tai ratsastajia saa vaihtaa (poikkeuksena
ainoastaan sairastapaukset lääkärin- tai eläinlääkärintodistuksella). Jokaisesta seurasta saa
olla enintään kaksi joukkuetta.

2.2.2 Sijoituksen määräytyminen
Joukkueiden sijoitus määräytyy joukkueen jäsenten yhteenlaskettujen prosenttien
perusteella.
He A suorituksen prosenteissa käytetään kerrointa 1,1. Jokaisen joukkueenjäsenen
prosentit vaikuttavat lopputulokseen.
Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama prosenttien yhteissumma, voittaa se
joukkue, jonka edustajalla on vaikeammassa luokassa korkein prosenttitulos. Jos sekin on
sama, niin seuraavaksi korkein jne.

3 AIKUISRATSASTAJIEN MESTARUUS
Kilpailun tarkoitus on koota yhteen alueella olevia ratsastusta harrastavia aikuisia mukavan
yhteisen tapahtuman muodossa. Järjestäjän toivotaan voivan järjestää myös illanvieton ja
yöpymismahdollisuuden.

3.1 YLEISTÄ
Kilpailuun voivat osallistua yli 35-vuotiaat ratsastajat kaikilla hevosilla (omilla ja
lainahevosilla). Kilpailuun osallistuva ratsastaja ei ole saanut startata kansallisen/ vähintään
3-tason luokissa viimeisen viiden kilpailukauden aikana (kuluva ja neljä aiempaa kautta).


Ratsastajien tulee kuulua Pohjanmaan ratsastusjaoston jäsenenä
ratsastusseuraan. Kilpailijalla pitää olla vähintään E-kilpailulupa.



Kilpailu ratsastetaan seuratason kilpailuna.



Hevosen tulee olla rokotettu SRL:n alue- ja kansallisen tason rokotussääntöjen
mukaisesti.

olevaan

3.2 LUOKAT JA SIJOITUKSET
Koulumestaruudesta ratsastetaan helppo B, K.N. Special sekä estemestaruudesta tasolla
50/70 cm, arv. AM5. Ratsastaja valitsee vaihtoehdoista haluamansa estekorkeuden ja
ilmoittaa sen ilmoittautuessaan kilpailuun. Molemmat estekorkeudet hypätään samassa
luokassa samalla radalla, jotta tulokset ovat vertailukelpoiset. Kouluratsastuksessa toisena
tuomarina voi toimia kokenut ratsastuksenopettaja/-ohjaaja. Jääviyssäännöt huomioitava.
Molemmissa
lajeissa
kilpailun
kolme
parasta
palkitaan
ruusukkeilla
ja
aluemestaruusmitaleilla. Lisäksi palkitaan erikoispalkinnolla paras yhdistetty tulos. Tulos
muodostuu yhteenlaskettujen sijalukupisteiden mukaan. Mikäli pisteet menevät tasan,
kouluratsastus ratkaisee. Ratsukot voivat osallistua vain toiseen lajiin, mutta eivät silloin voi
kilpailla yhdistetyssä kilpailussa.

4 RATSASTUSKOULUJEN JA JÄSENTALLIEN
ALUEMESTARUUSSÄÄNNÖT
4.1 YLEISTÄ


Kilpailu on avoin ratsastuskoulujen ja jäsentallien oppilaille opetushevosilla.



Ratsastuskoulun/ jäsentallin on oltava SRL:n hyväksymä.



Oppilaan on oltava ratsastusseuran jäsen tai hänellä on oltava Green Card. Oppilaan
on käytävä säännöllisesti ko. ratsastuskoulun/jäsentallin ratsastustunneilla
opetushevosilla. Oppilaalla ei saa olla A- tai B- kilpailulupaa kausille 2019 tai 2020
eikä esteratsastuksessa startteja aluetason 90 cm tai isommalta korkeudelta eikä
kouluratsastuksessa startteja aluetason Helppo A-luokista tai vaativimmista luokista
kausilta 2019 tai 2020. Ratsastuskoulumestaruus ratsastetaan harjoituskilpailuna.



Opetushevosen on oltava ratsastuskoulun/ jäsentallin päivittäisessä opetuskäytössä.
Hevosella on oltava rokotukset SRL:n alue- ja kansallisen tason kilpailusääntöjen
mukaan. Poni-, lapsi- ja junioriratsastajat kilpailevat omassa sarjassaan ja seniorit
kilpailevat omassa sarjassaan sekä enintään 12 vuotta kuluvana vuonna täyttävät
lapsiratsastajat/poniratsastajat omassa sarjassaan ns. Pikkujunnumestaruudesta.



Ilmoittautuminen kirjallisesti kilpailujärjestäjälle.

4.2 SIJOITUS JA PALKINNOT


Kilpailu on virallinen aluemestaruus.



Juniori (sekä poni- ja lapsiratsastajat) – ja seniorimestaruus ratkaistaan
yhdistetyssä kilpailussa: kouluratsastus Helppo B, K.N. Special ja esteratsastus 70
cm, arvostelu 367.1 (A2/A2) Pohjanmaan ratsastusjaoston standardirata. Toisen
osakilpailun saa suorittaa, vaikka ensimmäisen tulos olisi hylätty. Tällöin ratsukko ei
saa kokonaistulosta kilpailusta.



Pikkujunnumestaruus: kouluratsastus Helppo C, Tutustumisluokan kouluohjelma
2016 (rata B) ja esteratsastus 50 - 60 cm, arvostelu 367.1 (A2/A2) Pohjanmaan
ratsastusjaoston standardirata. Toisen osakilpailun saa suorittaa, vaikka
ensimmäisen tulos olisi hylätty. Tällöin ratsukko ei saa kokonaistulosta kilpailusta.



Koulu- ja esteratsastusluokkien sijaluvut lasketaan yhteen. Jos sijalukupisteet
menevät tasan, niin tulos kouluratsastuksessa ratkaisee.



Kilpailun on tarkoitus olla koulutusluonteinen ja kaikessa palkitsemisessa on pyrittävä
kannustavuuteen.



Pelkkään koulu- tai estekilpailuun ei voi ilmoittautua.



Järjestäjä jakaa normaalit luokkapalkinnot. Yhdistetyssä aluemestaruudessa
kolmelle parhaalle jaetaan alueen mestaruusmitalit ja ruusukkeet.



Kilpailussa palkitaan myös parhaiten menestyvä ratsastuskoulu/ jäsentalli pokaalilla

(aluejaoston vuosikokouksessa).
kannustuspalkintoja.


Järjestäjä

voi

myös

halutessaan

jakaa

Ratsastuskoulut/jäsentallit saavat pisteitä seuraavasti: sijoituksista 12p, 10, 8, 6, 4
(loput sijoittuneet) sekä muista hyväksytyistä tuloksista 1 pistettä/suoritus. Viiden
parhaan ratsukon per ratsastuskoulu/jäsentalli pisteet lasketaan mukaan
kokonaistuloksiin.

4.3 JÄRJESTELYT


Toimihenkilöinä on oltava stewardi sekä koulukokeessa 2 koulutuomaria, joista toinen
voi olla kokenut ratsastuksenohjaaja tai -opettaja. Koulutuomareiden on huomioitava
jääviysasiat. Estekokeessa on oltava estetuomari ja ratamestari (sama henkilö voi
toimia molemmissa tehtävissä).



Järjestäjän on huolehdittava ensiapuvalmiudesta.



Järjestäjällä on ilmoitusvelvollisuus päivystävälle eläinlääkärille.

5 ALUEIDEN VÄLISET JOUKKUEMESTARUUDET
5.1 KOULURATSASTUS
Kilpailu on alueiden välinen joukkuekilpailu. Kukin alue voi lähettää yhden joukkueen ja
joukkueen mukana tulee olla joukkueenjohtaja. Joukkue koostuu poni- ja/tai lapsi- ja/tai
junioriratsastajista ja joukkueessa tulee olla ratsukoita vähintään kahdesta eri ikäryhmästä,
3-4 ratsukkoa yhteensä.
Aluejaosto nimeää joukkueen aluejaoston määrittelemien valintakriteerien perusteella
(esimerkiksi rankingpisteet, aluemestaruuskilpailu tai erikseen nimetty muu kilpailu tai jokin
muu aluejaoston määrittelemä tapa). Kunkin aluejaoston määrittelemät valintakriteerit on
nähtävillä kyseisen alueen internetsivuilla www.ratsastus.fi/alueet. Aluejaosto voi
valintakriteerien perusteella nimetä lisäksi vararatsukon/vararatsukoita. Joukkueen jäsen on
mahdollista vaihtaa vain sairaustapauksissa ensimmäisen mestaruusluokan alkuun
mennessä.
Kukin ratsastaja saa osallistua vain yhdellä hevosella/ponilla / joukkue. Samalla
hevosella/ponilla voi kilpailla vain yksi ratsastaja.
Kilpailussa on kaksi luokkaa, joista toinen helppo B- ja toinen helppo A-tasoinen.
Kouluratsastuskomitea päättää käytettävät ohjelmat vuosittain. Vuonna 2020 ohjelmat ovat
Helppo B Lasten esiohjelma B 2015 ja Helppo A:4 2019. Joukkueen ratsukot osallistuvat
luokkiin valintansa mukaan, kuitenkin niin, että helppo B -luokkaan osallistuu 1-2 ratsukkoa
ja helppo A -luokkaan 1-2 ratsukkoa joukkueesta. Luokat ovat avoimia alueiden nimeämille
ratsukoille. Kaikki luokat ratsastetaan nivelsuitsituksella.
Joukkueenjohtajan tulee ilmoittaa joukkueen kokoonpano ja joukkueen sisäinen
lähtöjärjestys kilpailunjärjestäjän ilmoittamaan aikarajaan mennessä. Mikäli joukkueessa on
vain 3 ratsukkoa, saa joukkueenjohtaja määrätä mihin arvontaryhmään ei aseteta
ratsukkoa. Kilpailunjärjestäjä suorittaa joukkueiden välisen järjestyksen arvonnan.
Joukkueen lopputulokseen lasketaan kolmen parhaan ratsastajan tulosprosentit. Tuloksen
mennessä tasan, kilpailun voittaa joukkue, jonka ratsukolla on suurin tulosprosentti.
Alueet maksavat joukkueidensa ilmoittautumis- ja lähtömaksut. Kolme parasta joukkuetta
palkitaan rahapalkinnoin 350 €, 250 € ja 200 € sekä SRL:n toimittamin mitalein, ja kaikki
osallistuneet joukkueet palkitaan SRL:n toimittamin ruusukkein.
Joukkuemestaruus järjestetään alueiden puheenjohtajiston valitsemassa kilpailussa lokamarraskuun
aikana.
Kilpailupaikkakunta
30.10.-1.11.2020 YHO/Ypäjä

5.2 ESTERATSASTUS
Kilpailu on alueiden välinen joukkuekilpailu. Kukin alue voi lähettää yhden joukkueen ja
joukkueen mukana tulee olla joukkueenjohtaja. Joukkueessa tulee olla yhteensä 3-4

ratsukkoa, joista 1-2 ratsukkoa tulee olla poni- ja/tai lapsiratsastajia ja 1-2 ratsukkoa
junioriratsastajia. Poni- tai lapsiratsastaja voi osallistua junioriratsastajana mikäli KSI ja
KSIII sekä joukkueen valintakriteerien perusteella ratsukko on valittavissa junioriratsukkona
joukkueeseen.
Aluejaosto nimeää joukkueen aluejaoston määrittelemien valintakriteerien perusteella
(esimerkiksi
rankingpisteet, aluemestaruuskilpailu tai erikseen nimetty muu kilpailu tai jokin muu
aluejaoston määrittelemä tapa). Kunkin aluejaoston määrittelemät valintakriteerit on
nähtävillä kyseisen alueen internetsivuilla www.ratsastus.fi/alueet. Aluejaosto voi
valintakriteerien perusteella nimetä lisäksi vararatsukon/vararatsukoita. Joukkueen jäsen on
mahdollista vaihtaa vain sairaustapauksissa mestaruusluokan alkuun mennessä.
Kukin ratsastaja saa osallistua vain yhdellä hevosella/ponilla / joukkue. Samalla
hevosella/ponilla voi kilpailla vain yksi ratsastaja.
Kilpailussa on yksi luokka, jonka estekorkeus on poniratsukot ja lapsiratsastajat 100 cm
(pikkuponit tasoituksin) / junioriratsukot 110 cm. Mikäli junioriratsukoissa kilpailee poneja,
sarjavälit lyhennetään niille. Arvostelu AM5, vain joukkueiden mitalisijoista järjestetään
tarvittaessa uusinta. Luokka on avoin alueiden nimeämille ratsukoille.
Joukkueenjohtajan tulee ilmoittaa joukkueen kokoonpano ja joukkueen sisäinen
lähtöjärjestys
kilpailunjärjestäjän
ilmoittamaan
aikarajaan
mennessä
(sisäistä
lähtöjärjestystä ilmoittaessa on kuitenkin huomioitava se, että luokassa kaikki
pikkuponiratsukot starttaavat peräkkäin, poniratsukot peräkkäin, lapsiratsastajat peräkkäin
ja junioriratsukot peräkkäin). Mikäli joukkueessa on vain 3 ratsukkoa, saa joukkueenjohtaja
määrätä mihin arvontaryhmään ei aseteta ratsukkoa. Kilpailunjärjestäjä suorittaa
joukkueiden välisen järjestyksen arvonnan.
Joukkue, jonka kolmen parhaan ratsukon yhteinen virhepistemäärä on pienin, on voittaja,
lähinnä seuraava toinen jne. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama
virhepistemäärä
(kolmen
parhaan
ratsukon
tulos
huomioon ottaen) suoritetaan kaikista mitaleista tarvittaessa uusinta, jossa kaikki joukkueen
ratsukot uusivat. Jos virhepisteet uusinnassakin ovat samat (kolmen parhaan ratsukon tulos
huomioon ottaen), ratkaisee siinä saavutettu yhteenlaskettu aika. Jos aikakin on sama, ovat
joukkueet tasaveroiset. Jos joukkueilla, jotka eivät olleet oikeutettuja uusintaan, on sama
virhepistemäärä, ratkaisee paremmuusjärjestyksen joukkueen kolmen parhaan ratsukon
yhteenlaskettu aika. Jos sekin on sama, joukkueet ovat tasaveroiset. Joukkuetta, jonka
ratsukoiden lukumäärä kilpailun aikana jostain syystä vähenee, ei hylätä. Ratsukko, jonka
suoritus on keskeytynyt, saa 20 pistettä suuremman virhepistemäärän, kuin huonoimman
tuloksen saanut joukkuekilpailuun osallistunut ratsukko. Niitä virhepisteitä, jotka ratsukko on
saanut ennen suorituksen keskeytymistä, ei oteta huomioon, paitsi silloin, kun sen
siihenastinen virhepistemäärä on suurempi kuin muuten huonoimman ratsukon
virhepistemäärä, jolloin sen omaan virhepistemäärään on lisättävä 20 pistettä.
Alueet maksavat joukkueidensa ilmoittautumis- ja lähtömaksut. Kolme parasta joukkuetta
palkitaan rahapalkinnoin 350 €, 250 €, 200 € sekä SRL:n toimittamin mitalein, ja kaikki
osallistuneet joukkueet palkitaan SRL:n toimittamin ruusukkein.
Joukkuemestaruus järjestetään alueiden puheenjohtajiston valitsemassa kilpailussa heinämarraskuun aikana.
Kilpailupaikkakunta

pvm järjestäjä/paikkakunta

5.1 KENTTÄRATSASTUS
Kilpailu on alueiden välinen joukkuekilpailu. Kukin alue voi lähettää yhden joukkueen ja
joukkueen mukana tulee olla joukkueenjohtaja. Joukkueessa tulee olla yhteensä 3-4
ratsukkoa, joista vähintään yksi on poni- tai junioriratsukko.
Aluejaosto nimeää joukkueen aluejaoston määrittelemien valintakriteerien perusteella
(esimerkiksi rankingpisteet, aluemestaruuskilpailu tai erikseen nimetty muu kilpailu tai jokin
muu aluejaoston määrittelemä tapa.) Kunkin aluejaoston määrittelemät valintakriteerit on
nähtävillä kyseisen alueen internetsivuilla www.ratsastus.fi/alueet. Aluejaosto voi
valintakriteerien perusteella nimetä lisäksi vararatsukon/vararatsukoita. Joukkueen jäsen on
mahdollista vaihtaa vain sairaustapauksissa mestaruusluokan alkuun mennessä.
Kukin ratsastaja saa osallistua vain yhdellä hevosella / ponilla / joukkue.
Kilpailu ratsastetaan 90 cm -luokassa. Luokka voi olla avoin vain alueiden nimeämille
ratsukoille
tai
avoin kaikille.
Joukkueenjohtajan tulee ilmoittaa joukkueen kokoonpano ja joukkueen sisäinen
lähtöjärjestys kilpailunjärjestäjän ilmoittamaan aikarajaan mennessä. Mikäli joukkueessa on
vain 3 ratsukkoa, saa joukkueenjohtaja määrätä mihin arvontaryhmään ei aseteta
ratsukkoa. Järjestäjä suorittaa joukkueiden välisen järjestyksen arvonnan. Mikäli luokka on
avoin kaikille, lähtöjärjestys tulee rakentaa niin, että joukkuekilpailuun osallistuvat ratsukot
starttaavat luokassa peräkkäin luokan alussa.
Joukkue, jonka kolmen parhaan ratsukon yhteinen virhepistemäärä on pienin, on voittaja,
lähinnä seuraava toinen jne. Jos useammalla joukkueella on sama yhteisvirhepistemäärä,
voittaa se, jonka kolmanneksi parhaan ratsukon virhepistemäärä on pienin. Jos ne ovat yhtä
suuret, voittaja on joukkue, jonka toiseksi parhaan ratsukon virhepistemäärä on pienin. Vain
joukkuekilpailun lopullista tuloslaskentaa varten annetaan 1000 virhepistettä sellaiselle
joukkueen jäsenelle, joka jostakin syystä ei suorita kilpailua loppuun.
Alueet maksavat joukkueidensa ilmoittautumis- ja lähtömaksut. Kolme parasta joukkuetta
palkitaan rahapalkinnoin 350 €, 250 €, 200 € sekä SRL:n toimittamin mitalein, ja kaikki
osallistuneet joukkueet palkitaan SRL:n toimittamin ruusukkein.
Joukkuemestaruus järjestetään alueiden puheenjohtajiston valitsemassa kilpailussa.
Kilpailupaikkakunta
pvm järjestäjä/paikkakunta

6 ALUECUP
Aluecup ratsastetaan alueellisena este- ja kouluratsastuskilpailuna. Aluecup koostuu
kahdesta sarjasta, pikkucup ja isocup. Kilpailu on avoin Pohjanmaan Ratsastusjaoston
jäsenseuraa edustaville ratsastajille.

6.1 YLEISTÄ

6.1.1 Ilmoittautuminen aluecupiin


Ratsukon on ilmoittauduttava aluecupiin ennen osallistumistaan ensimmäiseen cupluokkaan. Ilmoittautuminen on voimassa, kun ratsastaja (ilmoittaja) saa
sähköpostiinsa vastauskuittauksen (kilpailupaikalla ei voi ilmoittautua aluecupiin).
Cup-kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu ko. kilpailun ilmoittautumisajan puitteissa.
Cup-kilpailuun ei voi jälki-ilmoittautua eli pisteitä ei saa takautuvasti.



Cupien
ilmoittautumiset
tehdään
sähköpostitse
osoitteeseen
srl.
pohjanmaa@gmail.com, josta lähetetään vastaanottokuittaus kilpailupäivään
mennessä. Ilmoittautuessa tulee ilmoittaa ratsastajan nimi, hevosen nimi, seura ja
mihin aluecupiin osallistuu (este/koulu, pikkucup/isocup, geepee). Ilmoittautuminen
on voimassa koko kauden.



Luokkaan ilmoittautuminen tapahtuu normaalisti KIPAn kautta.

6.1.2 Kilpailumaksut


Kunkin osakilpailun järjestäjälle kilpailukutsun mukaisesti.



Ratsukoilla on osallistumisoikeus aluecupiin, kun ratsastajan edustama seura on
maksanut sarjakilpailumaksun 35 euroa/seura (jos seurasta yksi ratsukko osallistuu
aluecupiin) 60 euroa/seura (mikäli useampi ratsukko osallistuu aluecupiin) Suomen
Ratsastajainliiton tilille FI6841080010302886. Maksun viestinä tulee olla
Pohjanmaan aluecup 2020 ja seuran nimi. Maksu on suoritettava ennen kuin
seurasta osallistuu ensimmäinen ratsukko ja ko. kilpailun ilmoittautumisajan
puitteissa. Takautuvasti maksua ei voi suorittaa ja ennen maksun suoritusta saatuja
pisteitä ei lasketa. Samalla seuramaksulla voi kilpailla kaikissa aluecupeissa sekä
este- että kouluratsastuksessa.

6.1.3 Seurapalkinto


Kokonaispistemäärän perusteella parhaiten menestyneet seurat palkitaan pokaalilla.
Seurapalkinnolla palkitaan parhaiten menestynyt koulu- ja esteratsastusseura.
Seurapisteissä huomioidaan kaikki ratsastajan saavuttamat pisteet.

6.1.4 Palkinnot


Osakilpailujen palkinnoista ja niiden määrästä vastaa kyseisen osakilpailun järjestäjä



Kokonaiskilpailussa palkitaan kolme parasta ratsukkoa ruusukkein ja sponsorien
lahjakortein seuraavasti:

Este:
Hööks
PikkuCup
Kpedu, Perho
IsoCup
Koulu:
Horse-Ess
PikkuCup
Hööks
IsoCup

I
II
III

100 € lahjakortti
70 € lahjakortti
50 € lahjakortti

I
II
III

200 € lahjakortti
150 € lahjakortti
100 € lahjakortti

I
II
III

100 € lahjakortti
70 € lahjakortti
50 € lahjakortti

I
II
III

200 € lahjakortti
150 € lahjakortti
100 € lahjakortti

Kokonaiskilpailun palkinnot jaetaan aluejaoston syysgaalassa. Myös seurapalkinnot jaetaan
syysgaalassa.

6.2 ESTERATSASTUKSEN KPEDU, PERHO ISOCUP JA HÖÖKS PIKKUCUP
Estecup ratsastetaan kahdessa sarjassa: a) Hööks pikkucup, b) Kpedu, Perho isocup.
Kummassakin sarjassa järjestetään viisi (5) osakilpailua kilpailukauden aikana.

6.2.1 Osallistumisoikeus


Pikkucup on avoin alueen poni-, juniori- ja lapsiratsukoille, jotka eivät ole startanneet
kuluneen tai edellisen kauden aikana kansallisen tason kilpailuissa 110cm tai
suuremmassa luokassa ennen osallistumistaan aluecupiin. Pikkuponeille ei ole
tasoituksia.



Isocup on avoin ratsukoille, jotka eivät ole startanneet kuluneen tai edellisen kauden
aikana 130cm tai suuremmissa luokissa ennen osallistumistaan aluecupiin.



Sama ratsukko ei voi osallistua molempiin sarjoihin.



Ratsastaja voi kilpailla cupissa yhdellä tai useammalla hevosella/ ponilla, mutta
palkitaan kokonaiskilpailussa vain yhdellä.

6.2.2 Neljä ensimmäistä osakilpailua
Kilpailun taso
a) Hööks pikkucup
b) Kpedu, Perho isocup

hallissa
ulkokentillä

90 cm arv. 367.1 (A2/A2) tai AM5
100 cm arv. 367.1(A2/A2) tai AM5

hallissa
ulkokentillä

100 cm arv. 367.1 (A2/A2) tai AM5
110 cm arv. 367.1 (A2/A2) tai AM5

Osakilpailusta jaetaan pisteitä seuraavasti: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kymmenelle
ensimmäiselle hyväksytyn tuloksen saaneelle.

6.2.3 Viides osakilpailu
Viidennen osakilpailun luokat ovat
a) Hööks pikkucup

100 cm

b) Kpedu, Perho isocup

110 cm

Luokkien arvostelu on AM5. Mikäli viides osakilpailu ratsastetaan hallissa, luokkien
korkeutta lasketaan 5cm.
Pohjanmaan Ratsastusjaosto päättää luokat vuosittain.
Viidennessä osakilpailussa jaetaan pisteitä seuraavasti: 18, 15, 12, 10, 9, 8, 6, 5, 3, 2
kymmenelle ensimmäiselle hyväksytyn tuloksen saaneelle.

6.2.4 Aluecupin lopputulos
Aluecupin lopputuloksessa neljän parhaimman osakilpailun pisteet huomioidaan.
Sijoittuminen ei edellytä osallistumista neljään kilpailuun. Korkeimmat yhteispisteet
saavuttanut ratsukko on aluecupin voittaja. Jos pisteiden lukumäärä on sama, ratkaisee
sijoitus viimeisessä osakilpailussa.

6.3 KOULURATSASTUKSEN HORSE-ESS PIKKUCUP JA HÖÖKS ISOCUP
Koulucup ratsastetaan kahdessa sarjassa: a) Horse-Ess pikkucup, b) Hööks isocup.
Kummassakin sarjassa järjestetään neljä (4) osakilpailua kilpailukauden aikana.

6.3.1 Osallistumisoikeus


Pikkucup on avoin alueen poni- ja junioriratsukoille, jotka eivät ole startanneet
vaativia luokkia ennen osallistumistaan cupiin.



Isocup on avoin ratsukoille, jotka eivät ole startanneet vaativa A –tasolla ennen
osallistumistaan cupiin.



Sama ratsukko ei voi osallistua molempiin sarjoihin



Ratsastaja voi kilpailla cupissa yhdellä tai useammalla hevosella/ ponilla.
Loppupisteissä huomioidaan kuitenkin vain paremmin menestyneen hevosen/ ponin
suoritukset.

6.3.2 Kolme ensimmäistä osakilpailua
Kilpailun taso
a) Horse-Ess pikkucup

Helppo B -tasolla

1. Helppo B Nuorten hevosten kenttäratsastusohjelma 2003, päivitetty 2009
2. Helppo B:4 2020
3. Helppo B:3 2019
b) Hööks isocup

Helppo A -tasolla

1. Helppo A FEI:n CCI/CIC* A-kenttäkilpailuohjelma 2009
2. Helppo A Kenttäkilpailuohjelma n:o 6, (Ruotsalainen kenttäkilpailuohjelma 2000),
päivitetty 2009
3. Helppo A FEI:n CCIP1* kenttäratsastusohjelma poneille 2020
6.3.3 Neljäs osakilpailu
Neljännen osakilpailun luokat ovat
a) Horse-Ess pikkucup
b) Hööks isocup

Helppo B:5 2020
Helppo A FEI World Dressage Challenge - test B 2001,
päivitetty 2020

Pohjanmaan Ratsastusjaosto päättää luokat vuosittain.

6.3.4 Aluecupin lopputulos
Osakilpailuissa jaetaan pisteitä seuraavasti: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kymmenelle
ensimmäiselle hyväksytyn tuloksen saaneelle. Lopputuloksissa huomioidaan kaikkien
neljän osakilpailun yhteenlasketut pisteet. Sijoittuminen ei edellytä osallistumista kaikkiin
osakilpailuihin. Korkeimmat yhteispisteet saavuttanut ratsukko on aluecupin voittaja. Jos
pisteiden lukumäärä on sama, ratkaisee sijoitus viimeisessä osakilpailussa.

7 SUORA POHJANMAA SUOMENHEVOSCUP
Kilpailu on avoin re 110 cm tai 3-5 tasolla/kansallisella tasolla HeA starttaamattomille
suomenhevosratsukoille. Ratsastajan on edustettava jotain Pohjanmaan Ratsastusjaoston
jäsenseuraa tai SRL:n vahvistamaa, valtakunnallisesti toimivaa ratsastusseuraa (esim.
SuoRa). Hevonen saa osallistua vain yhden ratsastajan kanssa/ osakilpailu.
Ratsukon on ilmoittauduttava cupiin ennen osallistumista ensimmäiseen cup-luokkaan ko.
kilpailun ilmoittautumisajan puitteissa. Cupiin ilmoittaudutaan sähköpostiosoite osoitteeseen
srl.pohjanmaa@gmail.com, josta lähetetään vastaanottokuittaus. Ilmoittautuessa tulee
mainita ratsastajan nimi, hevosen nimi ja seura.
Ilmoittautuminen on voimassa, kun ratsastaja (ilmoittaja) saa sähköpostiinsa
vastauskuittauksen. Kilpailupaikalla ei voi ilmoittautua sh-cupiin. Cup-kilpailuun ei voi jälkiilmoittautua eli pisteitä ei saa takautuvasti. Cupiin ei voi enää ilmoittautua, kun vain toisen
lajin osakilpailu/osakilpailuita on jäljellä. Ilmoittautuminen on voimassa koko kauden.
Luokkaan ilmoittautuminen tapahtuu normaalisti Kipan kautta.

7.1 OSAKILPAILUT
Osakilpailuja on neljä (4)


kouluratsastuksessa kaksi (2)



esteratsastuksessa kaksi (2).

Esteratsastuksen osakilpailut: 80 cm ja 90cm arv. 367.1 (A2/A2)
Kouluratsastuksen osakilpailut: Helppo B:4 2020 ja helppo B:3 2009
Osakilpailut järjestetään alue tai kansallisen tason kilpailujen yhteydessä.


Cup-kilpailuun ei ole erillistä osallistumismaksua.



Osakilpailujen päivämäärät löytyvät Kipasta.

7.2 PISTEET


Osakilpailuissa jaetaan pisteitä seuraavasti: 15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kymmenelle
ensimmäiselle hyväksytyn tuloksen saaneelle ratsukolle.



Kokonaistuloksessa huomioidaan kaikkien neljän osakilpailun pisteet.



Kokonaiskilpailussa sijoittuminen edellyttää vähintään yhden hyväksytyn tuloksen
saavuttamista molemmissa lajeissa, yhteispisteet ratkaisevat. Pelkästään este- tai
kouluosakilpailuihin osallistunut ratsukko ei voi sijoittua kokonaiskilpailussa.



Samalla sijalla olevat ratsukot saavat saman pistemäärän. Loppupisteissä
tasapisteillä olevat ratsukot jakavat palkinnot. Jos ensimmäisellä sijalla on kaksi tai
useampia ratsukoita, loimi arvotaan näiden kesken.

7.3 PALKINNOT


Kilpailujen järjestäjä jakaa
sijoittumissääntöjen mukaan.



Cup-kokonaiskilpailun palkinnot
I
Loimi + Suoran lahjoittamat esinepalkinnot
II
Suoran lahjoittamat esinepalkinnot
III
Suoran lahjoittamat esinepalkinnot



Kokonaiskilpailun palkinnot jaetaan sijoittuneille aluejaoston syysgaalassa.

osakilpailuissa

ruusukkeet

ja

muut

palkinnot

8 KOTIELÄINTARVIKE.FI GEEPEE


Ratsukon on ilmoittauduttava Kotieläintarvike.fi GeePee-sarjaan ennen
osallistumista ensimmäiseen osakilpailuluokkaan ko. kilpailun ilmoittautumisajan
puitteissa. GeePee-sarjaan ilmoittaudutaan sähköpostiosoite osoitteeseen
srl.pohjanmaa@gmail.com, josta lähetetään vastaanottokuittaus. Ilmoittautuessa
tulee mainita ratsastajan nimi, hevosen nimi ja seura.



Ilmoittautuminen on voimassa, kun ratsastaja (ilmoittaja) saa sähköpostiinsa
vastauskuittauksen. Kilpailupaikalla ei voi ilmoittautua GeePee-sarjaan. GeePeeosakilpailuun ei voi jälki-ilmoittautua eli pisteitä ei saa takautuvasti. Ilmoittautuminen
on voimassa koko kauden.



Luokkaan ilmoittautuminen tapahtuu normaalisti Kipan kautta. Osakilpailut voivat
olla alue- tai kansallisia luokkia.



Osakilpailut:
1. 8.3.2020 E-PUR, Seinäjoki halli 110cm
2. 25-26.4.2020 MYRat, Myrkky halli 115cm
3. 15-17.5.2020 PPHS, Alahärmä 120cm
4. 4-7.6.2020 Seinäjoki GP 120cm
5. 27-30.8.2020 Finaali PPHS, Alahärmä 120cm



Sarjakilpailu on avoin kaikille Pohjanmaan Ratsastusjaoston jäsenseuraa
edustavalle ratsastajalle.



Sarjavälit lyhennetään poneille.



Arvosteluna osakilpailuissa 367.1 (A2/A2) tai AM5.



Osakilpailuiden pisteet:
Pisteitä jaetaan kymmenelle parhaalle hyväksytyn tuloksen saaneelle
ratsukolle seuraavasti:
Osakilpailut 1-4: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Finaali: 15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Pisteet ovat ratsukkokohtaisia.



Sarjan kokonaiskilpailun palkinnot: Kotieläintarvike.fi lahjakortit kolmelle parhaalle.
Lahjakortit 500, 300, 200.



Kilpailujen järjestäjä jakaa osakilpailuissa ruusukkeet ja muut palkinnot
sijoittumissääntöjen mukaan.



Sarjakilpailun voittaja on se ratsukko, jolla on eniten yhteenlaskettuja pisteitä.
Tasapisteissä finaalin tulos ratkaisee paremmuuden. Mikäli finaalin tulos on
tasavertainen, ratkaisee sijoituksen 4. osakilpailun tulos. Mikäli nekin ovat
tasavertaiset, ratkaisee sijoituksen 3. osakilpailun tulos jne…



Palkinnot jaetaan sijoittuneille aluejaoston syysgaalassa.

9 RATSASTUSKAUPPA.FI GEEPEE


ILMOITTAUTUMINEN
Ratsukon on ilmoittauduttava Ratsastuskauppa.fi GeePee-sarjaan ennen
osallistumista ensimmäiseen osakilpailuluokkaan ko. kilpailun ilmoittautumisajan
puitteissa. GeePee-sarjaan ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen
srl.pohjanmaa@gmail.com, josta lähetetään vastaanottokuittaus. Ilmoittautuessa
tulee mainita ratsastajan nimi, hevosen nimi ja seura. Ilmoittautuminen on
voimassa, kun ratsastaja (ilmoittaja) saa sähköpostiinsa vastauskuittauksen.
Kilpailupaikalla ei voi ilmoittautua GeePee-sarjaan. GeePee-osakilpailuun ei voi
jälki-ilmoittautua eli pisteitä ei saa takautuvasti. Ilmoittautuminen on voimassa koko
kauden.
Luokkaan ilmoittautuminen tapahtuu normaalisti Kipan kautta.



OSALLISTUMISOIKEUS
GeePee -sarjakilpailu on avoin kaikille Pohjanmaan Ratsastusjaoston jäsenseuraa
edustavalle ratsastajalle kaikilla hevosilla. Ratsastaja voi kilpailla cupissa yhdellä tai
useammalla hevosella/ ponilla, mutta palkitaan kokonaiskilpailussa vain yhdellä.
Osakilpailut käydään aluekilpailuna, jolloin ratsastajalla riittää aluekilpailulupa.



OSAKILPAILUT ja OHJELMAT
1. 28.3.
RaTi (halli)
2. 18.4.
MYRat/JTEAM (halli)
3. Kesällä
JTEAM
4. Finaali 8.-9.8. K-GR



Helppo A:5 2015
Vaativa B:0 2009
FEI Junioreiden esiohjelma 2009 päiv.2020
FEI Junioreiden joukkueohjelma 2009 päiv.
2020

Osakilpailuiden pisteet:
Pisteitä jaetaan kymmenelle parhaalle hyväksytyn tuloksen saaneelle ratsukolle
seuraavasti:
Osakilpailut 1-3: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Finaali: 15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Pisteet ovat ratsukkokohtaisia.
Sarjakilpailun voittaja on se ratsukko, jolla on eniten yhteenlaskettuja pisteitä.
Tasapisteissä finaalin tulos ratkaisee paremmuuden. Mikäli finaalin tulos on
tasavertainen, ratkaisee sijoituksen 3. osakilpailun tulos. Mikäli nekin ovat
tasavertaiset, ratkaisee sijoituksen 2. osakilpailun tulos jne…



Sarjan kokonaiskilpailun palkinnot:
Ratsastuskauppa.fi lahjakortit kolmelle parhaalle lahjakortit arvoltaan 500, 300,
200€
Kilpailujen järjestäjä jakaa osakilpailuissa ruusukkeet ja muut palkinnot
sijoittumissääntöjen mukaan.
Palkinnot jaetaan kolmelle parhaalle aluejaoston syysgaalassa.



Osakilpailun järjestäjä sitoutuu ottamaan sponsorilta mainosmateriaalia
kilpailutapahtumaan ja mainostamaan sponsoria kilpailun kuulutuksissa.

10 POHJANMAAN PONIPOKAALI
10.1 YLEISTÄ
Pohjanmaan Ponipokaali -kilpailu on tarkoitettu Pohjanmaan alueen poniratsastajille, jotka
eivät ole saaneet hyväksyttyä suoritusta vähintään 2- tasolta tai kansalliselta tasolta Helppo
A - koululuokista tai 110 cm esteluokasta.
Kilpailuun kuuluu kaksi (2) osakilpailua. 1. osakilpailu kouluratsastus Helppo B, K.N.Special,
2. osakilpailu esteratsastus 80cm AM5.
Osakilpailujen lähtöjärjestys arvotaan. Kouluratsastuksessa on käytettävä kahta tuomaria.
Toinen tuomareista voi olla kokenut ratsastuksenopettaja/-ohjaaja. Huomioitava
jääviyssäännöt. Esteratsastuksessa pikkuponit (alle 140.1 cm) lähtevät luokan alussa.
Kilpailuun ei voi jälki-ilmoittautua. Molempiin osakilpailuihin tulee ilmoittautua
ilmoittautumisajan puitteissa.

10.2 SIJOITUKSET
Ratsukoiden osakilpailujen tulosjärjestykset lasketaan yhteen siten, että voittaja saa yhden
(1) sijalukupisteen, toiseksi tullut kaksi (1) jne. Yhteenlasketut sijalukupisteet (koulu + este)
ratkaisevat lopullisen sijoituksen (esim. koulu 3 + este 2 = 5 pistettä).
Pienimmät sijalukupisteet saanut ratsukko on Pohjanmaan Ponipokaalin voittaja. Jos
useammalla ratsukolla on samat sijalukupisteet, niin kouluratsastuksen tulos ratkaisee
sijoituksen. (Esim. Anni Ahkera koulu 2 + este 3 = 5 sijalukupistettä, Tiina Tomera koulu 3 +
este 2 = 5 sijalukupistettä. Anni Ahkera voittaa, sillä sijoittui kouluratsastuksessa paremmin.)
Pohjanmaan Ponipokaalin kolmelle parhaalle jaetaan ratsastusjaoston ruusukkeet ja
voittajalle tulee pokaali ja loimi. Osakilpailuissa järjestäjän määräämät palkinnot.

11 HEVOSTAITOKILPAILU
Hevostaitokilpailusääntöjen keskeisimpiä kohtia


Hevostaitokilpailun osanottajien on kuuluttava johonkin Suomen Ratsastajainliiton
jäsenseuraan, Suomen 4H-liiton jäsenyhdistykseen tai Suomen Hippoksen
nuorisoravikerhoon.



Kilpailusarjoja on kolme:
Sarja I Avoin 12-vuotiaille ja sitä nuoremmille lapsille
Sarja II Avoin 13-vuotiaille (tänä vuonna 13-v. täyttävät) ja sitä vanhemmille
junioreille
Sarja III Avoin senioreille



Seurakilpailuissa sarjajako voidaan tehdä myös taitotason mukaan.



Kilpailukysymykset perustuvat SRL:n julkaisuun Hevostaitokansio.



Hevostaitokilpailu sisältää kaksi osakoetta: teoriakoe ja käytännön koe.
◦ Teoriakokeen maksimipistemäärä on 40 pistettä
◦ Käytännön
koe
sisältää
4-6
tehtäväpistettä.
Käytännön
kokeen
maksimipistemäärä on 60 pistettä.
◦ Kilpailijan tulos on osakokeissa saavutettujen pistemäärien yhteenlaskettu
summa. Tasapisteissä käytännön kokeesta saatu pistemäärä ratkaisee. Maksimipistemäärä on 100 pistettä.



Hevostaitokilpailu voidaan käydä myös joukkuekilpailuna. Joukkueeseen kuuluu 3
kilpailijaa, jotka edustavat samaa ratsastusseuraa, 4H-liiton jäsenyhdistystä tai
Suomen Hippoksen ravikerhoa.
◦ Joukkueella pitää olla osallistujia molemmissa juniorisarjoissa (sarja I ja sarja II).
◦ Joukkueen tulos saadaan laskemalla teoriakokeiden ja käytännön kokeiden
tulokset yhteen. Suurimman yhteenlasketun pistemäärän saavuttanut joukkue on
voittaja.
◦ Seuratason hevostaitokilpailuissa joukkueiden kokoaminen voidaan tehdä myös
muulla tavoin.

Hevostaitokilpailujen viralliset säännöt voit lukea SRL:n Internet-sivuilta.

12 TALENT CUP 2020
Talent Cup:n viralliset säännöt löytyy SRL:n Internet-sivuilta: www.ratsastus.fi – materiaalit
- sarjakilpailusäännöt
Pohjanmaan karsintakilpailut ratsastetaan:
Kouluratsastus: 18.4

JTeam/Myrkky

Esteratsastus: 25-26.4

MyRat/Myrkky

