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SRL Pohjois-Suomi 

Hallimestaruus/Kouluratsastus 
 
 
Mestaruuksiin osallistuvat ratsukot 
Alueen hallimestaruudesta 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.  

 
Ratsastaja/ hevonen voi kilpailla vain yhdestä mestaruudesta. Edellä mainittu ei koske 
suomenhevosten ja nuorten hevosten mestaruutta. Lisäksi poniratsastaja voi kilpailla poni-, 
lapsi- ja juniorimestaruudesta ikärajojen puitteissa, mutta eri hevosella. Ratsastaja voi 
kilpailla hallimestaruudesta usealla hevosella, mutta vain yhdellä voi saada mitalin. Nuorten 
hevosten mestaruuteen saavat osallistua 5-6 vuotiaat hevoset/ponit sekä näiden lisäksi 7-
vuotiaat varsoneet tammat. 

 
Yleistä mestaruuskilpailusta 
Hallimestaruuksista kilpaillaan 2-tason kilpailuissa. Mestaruuskilpailu on virallinen, mikäli 
siihen osallistuu vähintään 3 urheilijaa. Kilpailu käydään yhtenä päivänä. 

 
Kouluratsastuksen aluemestaruuskilpailuissa on tuomaristossa TPJ, stewardi ja riittävä 
määrä koulutuomareita. Mestaruusluokissa on kaksi (suositus 3 tuomaria) koulutuomaria / 
luokka. 

 
Osanottajien vähyyden vuoksi luokkia voidaan yhdistää. Järjestävä seura voi kaikissa 
mestaruuskilpailuissa kutsua laatiessaan ratkaista, ovatko luokat avoimia myös niille, jotka 
eivät kilpaile mistään mestaruudesta. 

 
Mestaruusluokat voidaan järjestää avoimina luokkina seuraavasti: 

• Mikäli luokka on avoin kaikille, se jaetaan kahteen osaan  
a) avoin ko. mestaruudesta kilpaileville ratsukoille  
b) avoin kaikille. Jos luokassa kilpaillaan useammasta mestaruudesta (esim. ponit, 
suomenhevoset ja nuoret hevoset), ryhmät palkitaan erikseen. 

• Mikäli luokka on avoin kaikille, eikä sitä ole jaettu osiin, on ilmoittautumisen 
yhteydessä ilmoitettava, mistä mestaruudesta ratsukko kilpailee. Ilmoittautumisajan 
päätyttyä ei enää ole mahdollisuutta ilmoittaa kilpailevansa mestaruudesta. 

 
Palkinnot 
Luokissa jaetaan normaalit luokkapalkinnot. Mestaruuden kolme parasta palkitaan mitalein 
joka kategoriassa. Lisäksi palkitaan joukkuekilpailuun osallistuneet kolme parasta seuraa. 
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Palkintojenjakoon saavutaan aina ratsain. Kaikissa mestaruuksissa palkintoina ovat 
mestaruusruusukkeet ja mitalit kolmelle parhaalle. SRL Pohjois-Suomi vastaa palkintojen 
hankkimisesta. 

 

 

Ratsastettavat ohjelmat 
Kouluratsastuksen Pohjois-Suomen hallimestaruuksissa kilpaillaan lähtökohtaisesti 
seuraavilla tasoilla. Tasoa voidaan aluejaoston toimesta kuitenkin muuttaa vastaamaan lajin 
sen hetkistä tasoa. 
Ponit    Helppo B 
Lapsiratsastajat   Helppo B  
Juniorit    Helppo A / helppo B  
Seniorit   Vaativa B 
Suomenhevoset  Helppo A 
Nuoret hevoset  Helppo B 

 
Kilpailujen järjestäjän tulee tehdä esitys luokista aluejaostolle. Aluejaosto päättää 
mestaruusluokat. 

 
Mestaruustulokset ja -palkinnot 
Mestaruus ratkaistaan yhden luokan tulosten perusteella. Suurimman prosenttituloksen 
saavuttanut ratsukko on voittaja, lähinnä seuraava toinen jne. Ratsukon on saatava 
hyväksytty tulos, jotta se voidaan palkita mitalisijalla. Jotta ratsukon suoritus olisi hyväksytty, 
yhteenlasketun loppupistemäärän on oltava vähintään 50 % ohjelman 
enimmäispistemäärästä. 

 

Hallimestaruus / Joukkuekilpailu 

 
Joukkuekilpailu käydään seurajoukkuein. Joukkueen muodostaa 3-4 ratsukkoa. 

 
Jokaisen joukkueessa ratsastavan tulee kilpailla jostakin mestaruudesta. Sama ratsastaja voi 
osallistua eri hevosilla eri joukkueisiin. Joukkueessa tulee olla ainakin yksi poni-, lapsi- tai 
junioriratsastaja ja yksi seniori, joiden tulee osallistua kyseisen ikäluokan mestaruuteen. 
Myös nuorten hevosten- ja suomenhevosten mestaruuksista kilpailevat voivat osallistua 
joukkueeseen. 

 
Kouluratsastuksen Pohjois-Suomen mestaruuskilpailujen järjestäjä ilmoittaa kilpailukutsussa 
päivämäärän ja kellonajan, johon mennessä joukkueiden kokoonpanot on ilmoitettava 
kilpailukansliaan. Tämän jälkeen joukkueiden kokoonpanoa ei voida muuttaa. 

 
Joukkuemestaruudet ratkaistaan mestaruusluokkiin osallistuneiden joukkueen jäsenten 
tulosten yhteenlaskettujen prosenttitulosten perusteella. Joukkueen tulos muodostuu 
kolmen parhaan ratsukon prosenttituloksesta.Mukaan lasketaan vain hyväksytyt tulokset (yli 
50 % enimmäispistemäärästä).  
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Jos jotkut mitalisijalle sijoittuvat joukkueet ovat saavuttaneet keskenään tasatuloksen, on 
parempi joukkue se, jonka heikoin ratsukko on omassa luokassaan saavuttanut parhaan 
tuloksen. Seura saa osallistua hallimestaruuteen useammalla joukkueella, mutta voi saada 
vain yhdellä mitalin. 

 
Pohjois-Suomen aluejaosto tarkistaa sääntöjä vuosittain ja tarvittaessa muokkaa niitä alueen 
kouluratsastustilanteen mukaan. 

 

 

 


