
    
 
ASKELLAJIRATSASTUS 2023 

Maajoukkuejohto: Anna Andersén, Nicola Bergman, Arnella Nyman 

Maajoukkuekoordinaattori: Pia Ralli 

Valintaperusteet  

ASKELLAJIRATSASTUKSEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUT 7.-9.7.2023 YPÄJÄ 

Karsintarajat 
V1 ja T1:     Seniorit 5,6 / Nuoret 5,4 / Juniorit 4,7 
F1:    Seniorit 5,1 / Nuoret 4,6 / Juniorit 4,3 
T2:     Seniorit 5,6 / Nuoret 5,0 / Juniorit 4,4 
T8 ja V5:    Seniorit 5,4 / Nuoret 5,1 / Juniorit 4,6 
PP1, P1, P3, P2: vähintään yksi hyväksytty suoritus kauden aikana virallisissa kisoissa 
 

•  Jos ratsukko ylittää yksilöluokassa karsintarajan on hän oikeutettu starttaamaan SM-kisoissa 
kaikissa yksilöluokissa. Yksilöluokista voi kvaalautua vain yksilöluokkiin. 

• Jos ratsukko ylittää ryhmäluokan karsintarajan yhdessä luokassa, on se oikeutettu starttaamaan 
SM-kisoissa kaikissa ryhmäluokissa. Ryhmäluokista voi kvaalautua vain ryhmäluokkiin. 

•  Jos rajat on ylitetty Askellajiratsastuksen SM-kilpailuissa 2022 tai syksyllä 2022 virallisissa 
kilpailuissa, ratsukolla on oikeus osallistua SM-kilpailuihin vuonna 2023. Ratsukon on kuitenkin 
vuoden 2023 kevään aikana osallistuttava vähintään yksiin virallisiin kilpailuihin.  

•  Ainoastaan passilajiin tai -lajeihin ilmoittautuvien ratsukoiden tulee olla osallistunut vuoden 
2023 kilpailukauden aikana vähintään yhteen viralliseen passiluokkaan ja saavuttanut puhtaan 
suorituksen. 

MAAJOUKKUERINKI 

•  Maajoukkuejohto hyväksyy A-maajoukkuerinkiin ratsukot, jotka ovat potentiaalisia edustajia 
MM23-kilpailuihin ja B-maajoukkuerinkiin ratsukot, joilla tavoitteena joukkuepaikka PM24-
kilpailuihin. 

•  Maajoukkuejohto seuraa aktiivisesti maajoukkuerinkeihin kuuluvien ratsukoiden kisakautta.   
•  Suuntaa antavat pisterajat maajoukkuerinkeihin: 

Seniorit 6,1  
Nuoret 5,6  
Juniorit 5,5  

 
• Mikäli ratsukolla ei ole yhteisiä pisteitä edelliseltä kaudelta, voi hakemuksessa vapaamuotoisesti 

perustella kvaalautumista rinkiin. Päätökset rinkiin tehdään tapauskohtaisesti, pisterajat ovat 
suuntaa antavia. 

• Rinkiin hyväksymiseen vaikuttavia tekijöitä: tulosten nousujohteisuus, ratsukoiden potentiaali, 
pitkäjänteinen sitoutuneisuus, maajoukkuepaikka edellisessä joukkueessa. 

•  Maajoukkuejohto on yhteydessä maajoukkueringin ratsukoihin ja heidän valmentajiinsa, antaa 
neuvoja pitkin kautta, jakaa infoa mahdollisista valmennuksista ja kilpailuista, joihin ratsukoiden on 
hyvä osallistua.  
 



    
 
MAAJOUKKUEVALINTA                     

• Ratsukon täytyy kuulua maajoukkuerinkiin ja ratsukon täytyy pystyä suorittamaan kilpailuiden 
vaatimalla tasolla kisakauden aikana.  

• Maajoukkuevalinnassa huomioidaan ensisijaisesti ratsukon WR- ja kansallisten kilpailuiden sekä 
aluekilpailuiden tulokset, tuloskehitys ja tulosvarmuus.  

• Joukkueenjohtajilla on oikeus erityistä harkintaa poikkeustapauksissa käyttäen valita joukkueeseen 
myös ratsukko maajoukkueringin ulkopuolelta.  

• Valinnoissa huomioidaan liiton yleiset valintaperusteet.   
• Maajoukkuejohto tekee alustavan ehdotuksen maajoukkueratsukoista Suomen 

Islanninhevosyhdistyksen (SIHY) urheiluvaliokunnalle ja SRL:n hallitukselle SM-kilpailuita edeltävään 
kokoukseen kesäkuussa 2023. 

• Urheiluvaliokunta toimittaa lopullisen ehdotuksen askellajiratsastuksen lajikomitealle eli SIHY:n 
johtokunnalle ja SRL:n urheilujohtajalle vahvistettavaksi heinäkuussa SM-kilpailuiden lauantaina. 
Mikäli kesäkuun alustavaan ehdotukseen tulee SM-kilpailuiden tulosten perusteella muutoksia, 
valtuuttaa SRL hallitus SRL:n urheilutoimenjohtajan vahvistamaan joukkueen kokoonpanon. 
Joukkue pitää ilmoittaa MM-kilpailuihin 2023 SM-kilpailuiden lauantaina (FEIF säännöt). 

• Maajoukkue julkistetaan SM-kilpailuiden sunnuntaina. 

 LIITON VALINTAPERIAATTEITA / Valintoja tehtäessä huomioidaan:   

1. Annetut kilpailunäytöt nimetyissä katsastusluokissa.   
2. Annetut kilpailunäytöt vastaavalta tasolta KV/kansallisissa kilpailuissa   
3. Tuloskehitys kohti pääkisaa   
4. Pitkän aikavälin (1–2 vuotta) tulostaso ja tuloskehitys  
5. Aiempi kokemus ja menestyminen KV-kilpailuissa  
6. Valitsijoiden arvio menestymismahdollisuudesta  
7. Mahdolliset erillisprojektit ja lajiryhmän päätavoitteet  
8. Urheilun eettisten arvojen mukaan toimiminen   
9. Muut urheilulliset näkökohdat   
10. Ratsastajan sitoutuminen liiton määrittelemiin KV-tavoitteisiin  
11. Ratsastajan sitoutuminen maajoukkuevelvoitteisiin   
12. Liiton mainossopimusten noudattaminen  
13. Valitsijoiden harkinta  
• Kilpailija sitoutuu osallistumaan SRL:n nimeämiin katsastuskilpailuihin. Nämä nimetään 

pääsääntöisesti kauden alussa ja pyritään ilmoittamaan vähintään 3 kk ennen ko. kilpailuita.  
• Valinta ei edellytä suoritusta kaikista valintaperusteena olevista kohdista  
• Valitsijoiden tehtävänä on valita kuhunkin kilpailuun pääsääntöisesti mahdollisimman 

hyvät menestymismahdollisuudet omaavat kilpailijat ja toimintakykyiset joukkueet  
• Valinnat voidaan osittain kohdistaa palvelemaan myös pitkän aikavälin tavoitteita ja erillisprojekteja 

(esim. MM / olympia / EM projektit)  
• Valitsijoiden tulee varmistaa riittävät kv-kilpailumahdollisuudet myös kansainvälisiin kilpailuihin 

nouseville kilpailijoille ja huomioida erityisesti poni-, juniori- ja nuoret kilpailijat  

Ratsastajan ja hevosen terveys 

• Kilpailija ja hevosen omistaja hyväksyvät SRL:n hevosen terveystarkastussuunnitelman ja 
tarvittaessa erillisen terveystarkastuksen (ennen mestaruuskilpailuita) SRL:n nimeämän 
eläinlääkärin suorittamana  

• Kilpailija hyväksyy tarvittaessa erillisen terveystarkastuksen urheilijan terveydentilan 
varmistamiseksi (ennen mestaruuskilpailuita)  


