
 

 

 
Reining 2023 Valintaperusteet  
 

Valintaperusteet  
 

1. SRL yleiset vaatimukset 
https://www.ratsastus.fi/kilpailu-ja-valmennus/kilpailijalle/kv-toiminta/valintaperusteet/  

EM/MM-kilpailut 

Esittelijä: Lajin ja ikäryhmän maajoukkuejohto – reiningin osalta HUJO:n lajiedustaja. Lajiedustajan 

ollessa esteellinen esittelijänä toimii joko urheilujohtaja tai reining-komitean pj. tai varapj. Esittelijä voi 

kuulla komitean kantaa valinnoissa. 

Valinta: Huippu-urheilun johtoryhmä (HUJO) – urheilujohtaja, HUJO pj ja HUJOn lajiedustaja 

Valinnat vahvistaa: Ratsastajainliiton hallitus 

2. Valintakriteerit 

• Perusedellytys: Arvokilpailuiden järjestäjän tulosvaatimusten täyttäminen. 
• Lisäksi: Maajoukkuejohdon ja HUJO:n asettamien tulosrajojen saavuttaminen ja menestymisarvio. 

 

Valintaperiaatteet 

1. Annetut kilpailunäytöt KV/kansallisissa kilpailuissa 
2. Tuloskehitys kohti pääkisaa 
3. Pitkän aikavälin (1 – 2 vuotta) tulostaso ja tuloskehitys 
4. Aiempi kokemus ja menestyminen KV-kilpailuissa 
5. Valitsijoiden arvio menestymismahdollisuudesta 
6. Mahdolliset erillisprojektit ja lajiryhmän päätavoitteet 
7. Urheilun eettisten arvojen mukaan toimiminen 
8. Muut urheilulliset näkökohdat 
9. Ratsastajan sitoutuminen liiton määrittelemiin KV-tavoitteisiin 
10. Ratsastajan sitoutuminen maajoukkuevelvoitteisiin 
11. Liiton mainossopimusten noudattaminen 
12. Valitsijoiden harkinta 

- Kilpailija sitoutuu osallistumaan SRL:n nimeämiin katsastuskilpailuihin, mikäli reiningissä sellaisia 
järjestettäisiin. 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 / EM projektit). 
- Valitsijoiden tulee varmistaa riittävät kv. kilpailumahdollisuudet myös kansainvälisiin kilpailuihin 
nouseville kilpailijoille ja huomioida erityisesti juniori- ja nuoret kilpailijat. 

https://www.ratsastus.fi/kilpailu-ja-valmennus/kilpailijalle/kv-toiminta/valintaperusteet/


 

 

 

13. 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). 
 

Reiningin lajikohtaiset valintaperiaatteet ja kriteerit 

SRL:n yleiset valintaperiaatteet pätevät kaikissa valinnoissa. Kvaalitulosten suoritusaika on aina edellisen 
kalenterivuoden alusta kilpailun viimeiseen ilmoittautumispäivään asti kilpailunjärjestäjänä toimivan 
organisaation ilmoittamalla tavalla. 

• Kansainvälisen arvokilpailun järjestäjäorganisaation tulosvaatimusten täyttäminen. Nämä 
kilpailuorganisaatio määrittää kilpailuittain Junior/Young Rider/Youth ja senioreiden EM- ja MM-
kilpailuissa. 

• SRL:n tulosvaatimusten täyttäminen, jotka ovat 

Seniorit: 

• Ratsukon on saavutettava SRL:n kansallisista luokista tai NRHA Open/Non Pro -luokista vähintään 2 
kertaa vähintään 70 pistettä tuomareiden keskiarvona luokittain. 

• Vähintään yksi tulosnäyttö on oltava ulkomailla ratsastetusta kansainvälisestä kilpailusta (esim NRHA 
Open/Non Pro luokista), myös EM- ja MM-kilpailujen luokat hyväksytään. 

• Näiden jälkeen huomioidaan kansallisten luokkien tulokset. 
• Joukkuevalinnassa huomioidaan ensisijaisesti ratsukon kansainvälisten luokkien keskiarvo, tuloskehitys 

ja tulosvarmuus. Joukkueen kolme jäsentä nimetään näillä perusteilla etukäteen. Valmentaja nimeää 
kisapaikalla joukkueen neljännen jäsenen. Muut kilpailevat yksilöratsastajina. 

• Myös muita kv. kilpailuja voidaan hyväksyä näytöksi, mikäli ratsukko sitä anoo maajoukkuejohdolta 
etukäteen. Kaikissa näyttökilpailuissa ei tarvitse onnistua.  

Juniorit/Nuoret/Youth/Youth Ratsastajat: 

• Ratsukon saavutettava vuoden aikana kansallisista tai NRHA-luokista 68 pistettä kaksi kertaa. 
Joukkuevalintaan tarvitaan sama näyttö. Useamman tuomarin luokista huomioidaan keskiarvo. 

• Valinnan perustana on Ratsastajainliiton harkinta.  
 

Valintaprosessi 

Vuoden alussa komitea ilmoittaa SRL uutishuoneella jäsenilleen mahdollisuudesta kilpailla reiningin 
kansainvälisissä arvokilpailuissa SRL:n edustusjoukkueessa. Ilmoituksessa tuodaan esille valintakriteerit ja 
edellytykset arvokisaedustukselle. 

• urheilijan tulee olla jonkin seuran kautta SRL:n täysjäsen. 
• urheilijalla tulee olla kansainvälinen B-lupa TAI samanaikaisesti kansallinen B-lupa ja kansainvälinen 

kertalupa. 



 

 

 

• urheilija sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia SRL:n, SUEK:n ja WADA:n sääntöjä, 
kilpailusääntöjä ja kurinpitomenettelyä sekä FEI:n antidoping-sääntöjä. 

• hevosten tulee olla Hippoksen rekisterissä ja täytettävä kilpailuorganisaation ja läpikulkumaiden 
rokotus- ja terveysvaatimukset. 

Urheilijat ilmoittavat suoraan tai valmentajansa välityksellä HUJOn lajiedustajalle halukkuudestaan 
arvokisaedustukseen huhtikuun loppuun mennessä. Halukkuuden osoittaminen ei ole sitova. Ilmoituksen 
tulee sisällyttää myös urheilijan suoritteet pisteineen ja sijoituksineen, jotka halutaan ottaa valinnassa 
huomioitavaksi. Valinnat tehdään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun arvokisat järjestävä organisaatio 
on ilmoittanut suoritusvaatimukset. Tavoitteena on tehdä urheilijavalinnat viimeistään 2 – 3 kuukautta 
ennen kilpailuja. 
 

Arvokisaedustusedut 

SRL auttaa kilpailijaa ja antaa neuvontaa matkan järjestelyssä ja kisojen aikana, muun muassa matkoilla 
tarvittavat luvat ja paperit (rokotukset, traces, terveystarkastukset, ata carnet jne.), jäsenalennukset 
lauttamatkoilla, tietopaketit hevosen kuljettamisesta, ohjeita kansainvälisiin kilpailuihin lähteville mukaan 
lukien ongelmatilanteet, säännöt, antidoping jne. 

SRL saattaa nimetä matkalle mukaan myös joukkueenjohtajan. Joukkueenjohtajan tehtävänä on luoda 
joukkuehenkeä, koordinoida kilpailujärjestelyitä, tukea ratsukoita, auttaa ongelmatilanteissa sekä välittää 
tietoa urheilijoiden, kisajärjestäjien ja liiton välillä. Komitean lajibudjetin mukaisesti edustusjoukkueen 
urheilijoille voidaan maksaa matkatukea kohdistuen matkakustannuksiin (kuitteja vastaan). 

 


