
 

 

 

Kenttäratsastus 2023 Valintaperusteet  
 

 

Valintakomitea 

Seniorit: Urheilujohtaja, Mette Samuli, Satu Väihkönen 

Nuoret, juniorit ja ponit: Sanna Siltakorpi, Tuija Rosenqvist, urheilujohtaja. 
 

 
Valintakriteerit 
 

EM seniorit:  Le Pin au Haras FRA 9.-13.8.2023 
• FEI:n tulosrajan täyttäminen (CCI4-L, MER-tulos) 

• Sijoittumismahdollisuus 20 parhaan joukkoon onnistuessaan 

• Valintakomitean hyväksyntä 

 
Euroopan Mestaruuskilpailut, nuoret, juniorit ja ponit 

Nuoret, juniorit : Montelibretti ITA 14.-17.9.2023 
Ponit: Le Mans FRA 27.7 -30.7.2023 
 

Juniorit: 

• FEI:n tulosrajan / vaatimusten täyttyminen 

• Vakaat tulosnäytöt CCI2*-luokissa (ainakin 2 ulkomailla ratsastettua 2* kv. kilpailua –valintakomitean 
hyväksymät/nimeämät kilpailut) 

• Valintakomitean hyväksyntä 

Nuoret: 

• KV tulosrajan/ vaatimusten täyttyminen 

• Vakaat tulosnäytöt CCI2 * S tai L ja 3*-luokissa (ainakin 2 ulkomailla ratsastettua 3* kv. kilpailua - 
valintakomitean hyväksymät kilpailut) 

• Valintakomitean hyväksyntä 
 
Ponit:  

• FEI:n tulosrajan / vaatimusten täyttäminen 

• Valintakomitean hyväksyntä 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Nuorten hevosten MM-kilpailu 

(19.-22.10.2023 Le Lion d’Angers, Ranska) 

• FEI:n ja järjestäjän tulosrajan /vaatimusten täyttyminen 

• FWB-yhdistyksen tulosrajan täyttyminen – (vähintään yksi ulkomailla ratsastettu vastaavan tasoinen 
KV-kilpailu. 6 v CCI2* S tai L ja 7 v CCI3* S tai L) 

• Jos FWB-yhdistyksen valinnan jälkeen jää paikkoja, SRL voi nimetä ratsukoita jotka täyttävät em. 
kriteerit 

• Vakaat tulosnäytöt vastaavalta vaatimustasolta (CCN tai CCI) ja FWB-yhdistyksen ja valintakomitean 
hyväksyntä. 
 
 

Nations Cup -kilpailut 

• FEI:n tulosrajan täyttyminen 
 

 
PM-kilpailu 

Ypäjä 

• FEI:n tulosrajan täyttyminen (ponit: vähintään 2 tulosta 100 cm tai CCNP1*-tasolta) 

• Valintakomitean hyväksyntä 

• Varsinaisen joukkueen valitsee kilpailupaikalla joukkueenjohtaja ja valmentaja yhdessä. 

• Lisäksi: osallistuvan ratsukon pitää täyttää kenttäratsastussääntöjen osallistumisrajoitusten (§ 417 – 
kansainväliset kilpailut) vaatimukset. 

 
Muut kv. kilpailut 
• FEI:n ja kotimaisten sääntöjen osallistumisrajoitusten täyttyminen 

• 4* kv. kilpailuihin siirtyminen 3* kilpailuista vaatii tasaista tulostasoa (useammin kuin kerran) 
kansainvälisissä 3* kilpailuissa (CCI S tai L enintään -40 vp kouluosuudessa, 8 vp esteillä ja 
virhepisteetön maasto-osuus ja yliaikaa enintään 60 sekuntia). Ratsastaja vastaa tulosten 
toimittamisesta SRL:oon. 

• FEI §500.2.2 Kansalliset liitot ovat vastuussa kilpailukelpoisten kilpailijoiden ja hevosten valinnasta ja 
ilmoittamisesta kansainvälisiin kilpailuihin, ja samalla ne ottavat vastuun näiden kilpailukunnosta ja 
kilpailukelpoisuudesta.) 

• Valintakomitean hyväksyntä 

• Ensimmäistä kertaa kv. tasolla kilpailevan ratsastajan tulee saada maajoukkuevalmentajan puoltava 
lausunto. 

•   

 


