
 

 

 
Kouluratsastus 2023 Valintaperusteet  
 

Valintakomiteat:  
 
Seniorit ja U25: Janne Bergh, Marko Björs, Rien van der Schaft, urheilujohtaja Nuoret ja juniorit: Irmeli 
Summanen, Elisabet Ehrnrooth, urheilujohtaja  
Ponit ja lapsiratsastajat: Irmeli Summanen, Elisabet Ehrnrooth, urheilujohtaja 
 
 

Osallistumisoikeus kansainvälisiin kilpailuihin, kaikki ikäluokat 
 
Ratsukolla on osallistumisoikeus kansainvälisiin kilpailuihin, kun se on saavuttanut kaksi kertaa vähintään 66 
% oman ikäluokan FEI:n joukkue- tai henkilökohtaisesta ohjelmasta. Kotimaan tai Viron kansainvälisiin 
kilpailuihin voidaan hyväksyä ratsukko vain yhdellä tällaisella tuloksella. 
 
 

Valintaperusteet Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailuihin ja Euroopan 
mestaruuskilpailuihin, ponit, pikkuponit, lapsiratsastajat, juniorit, nuoret 
 
Katsastuskilpailuiksi luetaan kilpailut, jotka ovat avoimia pelkästään ikäluokille. Luokan on oltava 
kansallinen tai kansainvälinen, FEI:n joukkue- tai henkilökohtainen ohjelma. Tuloksia tulee olla vähintään 
neljästä eri luokasta ja kahdesta eri kilpailusta. Valinnoissa painoarvo on kansallisessa Future cupissa ja 
kansainvälisillä tuloksilla. Katsastuskilpailu voidaan ratsastaa joko ulkona tai hallissa. 
 
Ulkomailla asuvan ratsukon tulee sopia etukäteen kilpailun vastaavuudesta maajoukkuevalmentajan ja 
urheilujohtajan kanssa. Katsastusluokan tulee olla kansallinen/kansainvälinen kilpailu, jossa on vähintään 
kolme tuomaria. 
 
Edustusratsukoiden valinta tehdään kalenterivuoden alusta toukokuun viimeiseen päivään mennessä, 
virallisiksi katsastukseen hyväksyttävistä luokista. Edustusjoukkueeseen pyrkivistä ratsukoista tulee 
toimittaa viralliset tulokset maajoukkuevalmentajille 1.6.2023 mennessä. Maajoukkuevalmentajat 
tarkistavat ratsukoiden tulokset ja tekevät ehdotuksen valintakomitealle ja HUJO:lle. 
 
EM-kilpailuosanottoon vaaditaan kaksi kansainvälistä kilpailua (PM-kilpailu hyväksytään toiseksi 
kilpailunäytöksi, mikäli se on aikataulullisesti mahdollista. Tämä koskee myös kategoria II:n poneja, vaikka 
ne kilpailevat PM-kilpailuissa kansallisella tasolla.) Valinnoissa ei oteta huomioon vapaaohjelmien tuloksia. 
EM-kilpailun osallistujalla tulee olla FEI:n kvaalitulos (vähintään 64 % kv. kilpailuissa joukkue- tai 
henkilökohtaisesta ohjelmasta) saavutettuna ennen kilpailun ns. nominated entries - 
ilmoittautumispäivämäärää. 
 
Valintaan vaikuttavat myös: 
• Hevosen ja ratsastajan terveydentila 
• ratsukon tuloskehitys kauden aikana, varsinkin viimeisten 3 kk aikana 
• tasatuloksessa ratsastajan nuorempi ikä katsotaan eduksi 
 



 

 

 
 
 
• systemaattinen valmentautuminen ja sitoutuminen maajoukkuetoimintaan - ratsukon käytettävyys 

tulevaisuuden arvokilpailuissa 
• tarvittaessa edellisen vuoden kansainväliset kilpailutulokset. 
 
Valintakomitea voi päättää myös olla lähettämättä ratsukoita/joukkuetta kilpailuun, jos tulostaso ei ole 
riittävä. 
 
 

U25 PM- ja EM-kilpailut 
 
Valintaperusteet, U25 PM-kilpailuun ratsukolta vaaditaan kaksi kansallista tulosta vähintään Inter A/Inter 
B/Inter II/U25GP -tasoisesta ohjelmasta kuluvan tai edellisen vuoden aikana. Kilpailuissa tulee olla 
vähintään kolme tuomaria. Valinnoissa ei oteta huomioon vapaaohjelman tuloksia. Tulokset tulee ratsastaa 
ennen PM-kilpailun ns. nominated entries -ilmoittautumispäivämäärää. 
 
Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuminen katsotaan eduksi valinnoissa. 
 
EM-kilpailuun vaaditaan kaksi kansainvälistä kilpailua vastaavalta tasolta samalta aikajaksolta (PM-kilpailu 
hyväksytään toiseksi kilpailunäytöksi.) 
 
EM-kilpailuun osallistuvalla ratsukolla on oltava FEI:n ilmoittama kvaalitulos (64 % kv. kilpailuista ohjelmista 
Intermediate II tai U25 GP) saavutettuna ennen kilpailuun ns. nominated entries -
ilmoittautumispäivämäärää. 
 
Valintaan vaikuttavat myös: 
• hevosen ja ratsastajan terveydentila 
• ratsukon tuloskehitys kauden aikana, varsinkin viimeisten 3 kk aikana 
• ratsukon tulevaisuuden näkymät huippu-urheilussa  
• systemaattinen valmentautuminen ja sitoutuminen maajoukkuetoimintaan 
• tarvittaessa edellisen vuoden kansainväliset kilpailutulokset 
 
Valintakomitea voi päättää myös olla lähettämättä ratsukoita / joukkuetta kilpailuun, jos tulostaso ei ole 
riittävä. 
 
 

Seniorien EM-kilpailut 
 
Perusvaatimuksena on FEI:n kvalifikaatiorajan ylittäminen. (kaksi kertaa väh. 66 % GP väh. CDI3* kilpailuissa 
kahdelta eri 5* tuomarilta ja yhteistuloksessa, ei oman maan tuomarilta) ennen ensimmäistä 
ilmoittautumispäivämäärää. 
 
Ratsukon on saavutettava FEI:n vaatimusten lisäksi vähintään kaksi 68 % tai korkeampaa tulosta 
CDI3*/CDI4*/CDI5*/CDI-W/CDIO-kilpailun GP-luokassa. Vähintään 68 % tulokset GP Special -luokista 
lasketaan ratsukolle eduksi. Niin sanotun lohdutus-GP -luokan tulosta ei huomioida kvalifikaatiotulokseksi. 
Joukkuevalinnassa huomioidaan ensisijaisesti ratsukon kansainvälisten GP-tulosten keskiarvo, tuloskehitys 
ja tulosvarmuus ulkokilpailuista. Halli GP-tulokset voidaan huomioida lisänäyttöinä, mutta painotus on 
ulkokilpailutuloksissa. Vapaaohjelmien tuloksia ei huomioida valinnoissa. 



 

 

 
 
 
Kahden tuloksiltaan lähes tasavertaisen ratsukon valintaesityksessä HUJO:n vahvistettavaksi voidaan 
valintaperusteena esittää keskiarvon lisäksi tuloskehitys kilpailua edeltävänä lyhyenä aikavälinä (eli ns. 
päivän kuntoa) ja/tai ratsukon valinnan merkitystä tuleviin arvokilpailujoukkuevalintoihin. 
 
 

World Cup, Nations Cup, Nordic Baltic Championships ja muut kv. Kilpailut 
 
Kaikki kansalliset GP-luokat ovat katsastusluokkia kansainvälisiin kilpailuihin ja ne tulee ratsastaa ilman 
raippaa katsastusnäytön antamiseksi, vaikka säännöt ja/tai kilpailukutsu sallisivatkin raipan käytön. 
Mahdollisten valmennusjohdon nimeämien katsastusluokkien lisäksi valinnoissa huomioidaan kaikki 
vastaavissa luokissa kotimaassa/ulkomailla tehdyt tulokset, jotka on toimitettu valintakomitean tietoon ja 
niitä voidaan käyttää valintoja täydentävinä tietoina. 
 
Valinta: maajoukkuejohto tai ko. ryhmälle nimetty valintakomitea. Saadakseen osallistumisoikeuden 
Pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin ja muihin kansainvälisiin kilpailuihin tulee ratsukolla olla vähintään 2 
suoritusta kuluvalta kaudelta (alkuvuonna voidaan huomioida edelliskauden tulokset) yli 66 % ko. kilpailun 
luokkaa/luokkia vastaavalta tasolta kansallisista kilpailuista (Vapaaohjelmien tuloksia ei huomioida). 
CDIO-kilpailuun nimeäminen edellyttää pääsääntöisesti vähintään 2 kv. tulosta 68 % tai enemmän CDI3* tai 
korkeamman tason kilpailun GP-luokasta. 
 
Valintakomitea voi harkintansa mukaan valita myös ratsukoita, jotka eivät täytä ko. tasovaatimusta (esim. 
kehitysprojektihankkeet tai täyden joukkueen muodostaminen). 
 
Poikkeus: Ratsastajat, jotka ovat edustaneet tai nimetty vararatsastajaksi: olympialaisiin ja jotka ovat 
kilpailleet kv. tasolla viimeisen 10 vuoden aikana; tai senioreiden MM/EM-kilpailuun kuluvan tai kahden 
edellisen vuoden aikana; tai senioreiden PM-kilpailuun kuluvan tai edellisen vuoden aikana voivat saada 
osallistumisoikeuden kv. kilpailuihin (pl. arvokilpailut ja CDI-W) alemmalla tulosnäytöllä uudella hevosella 
senioreiden maajoukkuevalmentajan ja urheilujohtajan hyväksynnällä. Maajoukkuejohdon ja HUJO:n 
asettamien tulosrajojen saavuttaminen ja menestysarvio. 

 


