SRL Pohjois-Suomi

Aluemestaruussäännöt
Hyväksytty jaoston kokouksessa 11.4.2022

Nämä säännöt koskevat henkilökohtaisia aluemestaruuksia. Muissa mahdollisissa
mestaruuksissa noudatetaan kyseessä olevan aluejaoston laatimia ohjeita.
Henkilökohtaisista aluemestaruuksista voivat kilpailla kaikki ne urheilijat, jotka ovat kuluvan
kalenterivuoden ajan edustaneet kyseessä olevan alueen ratsastusseuraa. Poikkeuksena
SRL:n vahvistamien, valtakunnallisesti toimivien seurojen (esim. SuoRa) jäsenet voivat valita,
minkä alueen mestaruuskilpailuun osallistuvat.
Kukin aluejaosto päättää, mihin/kuinka moniin eri mestaruuskategorioihin urheilija voi
osallistua samalla tai eri hevosilla/poneilla kussakin lajissa kalenterivuoden aikana kyseisen
alueen aluemestaruuksissa (huomioiden, että urheilijan osallistuminen kyseiseen
kategoriaan kyseisellä hevosella/ponilla tulee olla lajisääntöjen mukaan sallittua).
Pohjois-Suomi: Urheilija voi osallistua eri mestaruuskategorioihin ikärajojen ja lajisääntöjen
niin salliessa. Sama hevonen voi osallistua vain yhteen mestaruuskategoriaan/laji.
Urheilija voi osallistua kategoriaan useammalla hevosella/ponilla, mutta voi saada vain
yhden mitalin parhaalla tuloksellaan per kategoria.
Kukin aluejaosto päättää, minkä ikäiset hevoset/ponit voivat osallistua kyseisen alueen
nuorten hevosten mestaruuteen.
Pohjois-Suomi: Nuorten hevosten mestaruuteen osallistuvat ratsut ovat iältään 5-6
vuotiaita. Lisäksi 7-vuotiaat varsoneet tammat saavat osallistua.
Mestaruusluokkaan osallistumiseen ei vaadita muita kvaaleja/osallistumisoikeuden
antavia/vahvistavia tuloksia/kilpailukelpoisuutta, kuin mitä kyseisen lajin lajisäännöissä
mainitaan.
Koulu- ja esteratsastuksessa poniratsukoiden, junioreiden ja senioreiden mestaruudet
järjestetään kaikilla alueilla vuosittain, muiden lajien ja kategorioiden järjestämisestä päättää
kyseinen aluejaosto. Aluejaosto päättää aluemestaruuksissa käytettävät
luokat/vaativuustasot/ohjelmat vuosittain. Koulu- ja esteratsastuksen aluemestaruudet
pyritään järjestämään elo-syyskuussa.
Mestaruusluokka on virallinen, mikäli siihen osallistuu vähintään 3 urheilijaa.
Mestaruusmitalit jaetaan kolmelle parhaalle hyväksytyn tuloksen saaneelle.
Aluejaosto hankkii mestaruusruusukkeet ja mitalit. Aluejaosto päättää muista jaettavista
palkinnoista ja niihin liittyvistä käytännöistä. Kilpailunjärjestäjä huolehtii muista
mahdollisista luokkapalkinnoista (esine ja/tai rahapalkinnot ja ruusukkeet).

Aluemestaruuskilpailut järjestetään aluetason luokissa. Aluemestaruuskilpailujen TPJ:n,
stewardin ja ratamestarin hyväksyy aluejaosto.
Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kilpailusääntöjä

Esteratsastus
Mestaruusluokat ovat avoimia vain kyseisestä mestaruudesta kilpaileville ratsukoille.
Taitoarvostelussa suositellaan käytettäväksi vähintään kahta taitotuomaria.
C-ratamestarit lähettävät estekilpailujen ratapiirrokset hyväksyttäväksi alueen nimeämälle
henkilölle vähintään kaksi viikkoa ennen kilpailuja. Muille ratamestareille suositellaan samaa
käytäntöä.
Mestaruusluokissa arvosteluna AM5, kaikista mitaleista suoritetaan tarvittaessa uusinta,
(esim. 2 ratsukolla 0 vp ja 4 ratsukolla 4vp, 0 vp ratsukot uusivat kullasta ja hopeasta ja 4 vp
ratsukot pronssista).
Luokkien estekorkeudet ovat aluejaoston vuosittain vahvistamat.
Poniratsukot
taitoarvostelu
Lapsiratsastajat
Juniorit
Nuoret hevoset (5-6v.)
Suomenhevoset
Nuoret ratsastajat
Seniorit

90 cm tasoituksin arv. 367.1 (A1/taito) tai
95 cm arv. 367.1 (A1/taito) tai taitoarvostelu
110 cm arv. AM5
100 cm, arv. 367.1 (A1/taito) tai taitoarvostelu
90 cm, arv. 367.1 (A1/taito) tai taitoarvostelu
115 cm arv. AM5
120 cm arv. AM5

Kouluratsastus
Mestaruusluokat ovat avoimia vain kyseisestä mestaruudesta kilpaileville ratsukoille.
Mestaruusluokissa on vähintään kaksi koulutuomaria.
Aluejaosto määrittelee ratsastettavat ohjelmat mestaruusluokkiin vuosittain. Luokkien
tasovaatimukset ovat
Poniratsukot
Lapsiratsastajat
Juniorit
Nuoret hevoset (5-6v.)
Suomenhevoset
Nuoret ratsastajat
Seniorit

Helppo B
Helppo B
Helppo A / Helppo B
Helppo B
Helppo A
Helppo A / Vaativa B
Vaativa B

Kenttäratsastus
Mestaruuskilpailuluokat voivat olla kaikille avoimia. Mestaruusluokka: 90 cm
Mikäli luokka on avoin muillekin kuin mestaruudesta kilpaileville ratsukoille, luokan
rankingpisteet annetaan ilman aluemestaruusluokan 1,5 x -kerrointa.
Lopputuloksen ollessa tasan voittaja on se kilpailija, jonka maastokokeen tulos on paras.
Tämän jälkeen ratkaisee, kumpi on lähempänä ihanneaikaa maastossa, sen jälkeen
kummalla on parempi estekokeen tulos, sen jälkeen estekokeen aika ja sen jälkeen
koulukokeen yhteenlasketut yleisvaikutelmapisteet.
Muut lajit, lajikomiteat päättävät vuosittain säännöistä ja aluejaostot kilpailtavista
aluemestaruuksista.

