Suomen Ratsastajainliitto ry

KENTTÄRATSASTUKSEN
SARJAKILPAILUSÄÄNNÖT 2022
Nuorten hevosten sarjakilpailu

AVANT TROPHY 2022

päivitetty 13.5.

Kilpailuun kuuluu 3-10 osakilpailua sekä finaali. Kaikissa suoritetaan maastoesterata
taitoarvostelulla. Osakilpailut kilpaillaan seura- ja aluetasolla, finaali aluetasolla.
Urheilijalla on oltava aluelupa myös osallistuessaan osakilpailuihin.

Kilpailussa on seuraavat sarjat:
1. 80 - 90 cm
a) avoin 4 – 5 vuotiaille lämminverihevosille sekä poneille
b) avoin 5 - 7 vuotiaille suomenhevosille
c) poni- ja junioriratsastajat
2. 90 - 100 cm
a) avoin 6 - 7 vuotiaille lämminverihevosille sekä poneille

Yleismääräykset
1.
Kilpailu on avoin kaikille ratsastajille kaikilla hevosilla. Ratsastaja voi osallistua useammalla
hevosella.
2.
Finaaliin pääsevät ratsukot, jotka ovat saaneet vähintään yhdessä osakilpailussa 7,0 tai
paremman tuloksen.
3.
Sarjakilpailun järjestäjä voi halutessaan kutsua finaaliin mukaan kotimaisia tai ulkomaisia
ratsukoita, jotka ovat kilpailleet samalla tai korkeammalla tasolla. Kutsutut ratsukot voivat
kilpailla luokkapalkinnoista, mutta eivät Avant Technon stipendeistä.
4.
Osakilpailuissa arvioidaan mm. ratsastettavuus, laukka, rohkeus ja hyppytekniikka.
Finaalissa arvioidaan lisäksi hevosen tyyppi, askellajit ja tulevaisuuden potentiaali. Poni- ja
junioriratsastajien kohdalla arvostellaan ratsastajaa; mm. istunta, tasapaino, vaikuttaminen,
rytmi (erillinen lomake).
5.
Finaalipaikkakunnalla järjestetään noin kaksi viikkoa ennen finaalia kaikille avoin
harjoittelutilaisuus.
6.
Sarjan voittaja kussakin kategoriassa on finaalissa eniten pisteitä saavuttanut ratsukko.
7.
Finaalissa jaetaan luokkapalkintojen lisäksi Avant Technon stipendit kaikissa neljässä
kategorioissa: 1000 €, 500 €, 300 €
8.
Osakilpailuissa on ruusukepalkinnot, kilpailujärjestäjä voi halutessaan järjestää lisäksi esinetai rahapalkinnot.
9.
Varsoneet tammat voivat osallistua kaikissa luokissa vuotta nuorempien sarjaan.
Varsomistodistus on esitettävä.
10. Kilpailuissa noudatetaan muilta osin SRL:n kilpailusääntöjä.
11. Kokemattomat 6 - 7 vuotiaat lämminveri hevoset sekä ponit voivat osallistua tarvittaessa
luokkaan 1 a (80-90 cm) Ratsukon saama tulos ei oikeuta luokan 1 finaaliin.

Tuomarit:
▪
Tuomareina voivat toimia ratsastusalanammattilaiset kuten valmentajat,
ratsastuksenopettajat sekä tuomarit, joilla on riittävä kokemus lajista.
▪
Osakilpailujen on tarkoitus olla kouluttavia kilpailutilaisuuksia. Ratsukoilla kaikissa luokissa
on mahdollisuus tutustua rataan sekä vesiesteeseen ratsain ennen luokan alkamista.
Rataan saa tutustua hallitusti kaikissa askellajeissa, ellei kilpailunjärjestäjä toisin määrää.
▪
Maastoratojen tulee olla suunniteltu nuorille hevosille sopiviksi.

KILPAILUPAIKKAKUNNAT 2022
21.5.
11.6.
16.6.
23.6.
3.7.
3.7.
9-10.7.
15.7.

Pieksämäki
Pori
Lempäälä
Kerava
Pieksämäki
Lempäälä
Iisalmi
Lempäälä

peruttu

uusi pvm
peruttu
uusi pvm

Finaalit:
24.7.
Lempäälä Ranskalainen viikonloppu / kaikki ikäryhmät ja suomenhevoset
Suomenhevosten Finaali:
2 - 4.9. Ypäjä – suomenhevosten finaali Suomenratsujen kuninkaalliset

peruttu

