POHJOIS-SUOMEN HALLIMESTARUUS
ESTERATSASTUS
Nämä säännöt on vahvistettu hallituksen kokouksessa 23.2.2018
Mestaruuksiin osallistuvat ratsukot
Pohjois-Suomen alueen hallimestaruus on avoin Pohjois-Suomen alueen seuroja sekä
Pohjois-Suomen alueella asuville valtakunnallisia seuroja edustaville ratsastajille.
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.
Kilpailija voi osallistua hallimestaruuteen useammalla hevosella, mutta voi saada vain yhden
mitalin.
Henkilö kohtaisiin mestaruuksiin osallistuvilla ratsukoilla tulee olla kilpailusääntö jen mukaiset
kvaalit.
Yleistä mestaruuskilpailusta
Kilpailu on virallinen, mikäli siihen osallistuu vähintään 3 kilpailijaa. Kilpailu käydään yhtenä
päivänä.
Esteratsastuksen hallimestaruuskilpailuissa on tuomaristossa TPJ, stewardi ja riittävä määrä
tuomareita sekä ratamestari. 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. Kaikissa mestaruuksissa palkintoina ovat
mestaruusruusukkeet ja mitalit kolmelle parhaalle. Lisäksi palkitaan joukkuekilpailuun
osallistuneet kolme parasta seuraa. SRL Pohjois-Suomi vastaa palkintojen hankkimisesta.

Mestaruuskilpailut käydään seuraavilla tasoilla ko. ryhmissä:
Ponit
90 cm tasoituksin arv. AM5 tai 367.1(A2/A2)
Lapsiratsastajat 90 cm, arv. AM5 tai 367.1(A2/A2)
Suomenhevoset
90 cm, arv. AM5 tai 367.1(A2/A2)
Juniorit
110 cm, arv. AM5 tai 367.1(A2/A2)
Seniorit
120 cm, arv. AM5 tai 367.1(A2/A2)
Nuoret hevoset 100 cm, arv. 367.1(A2/A2)

POHJOIS-SUOMEN HALLIMESTARUUS
ESTERATSASTUKSEN JOUKKUEKILPAILU
Joukkuekilpailu käydään seurajoukkuein.
Joukkueen muodostaa 3-4 ratsukkoa, joista yhden on oltava poni- tai juniorimestaruudesta
kilpaileva ratsukko ja yhden seniorimestaruudesta kilpaileva ratsukko. Muut 1-2 ratsukkoa
voivat olla keitä tahansa (henkilö kohtaisesta) virallisesta mestaruudesta (poni,
suomenhevonen, juniori tai seniori) kilpailevia ratsukoita. Seura saa osallistua
hallimestaruuteen useammalla joukkueella, mutta voi saada vain yhdellä mitalin.
Pohjois-Suomen mestaruuskilpailujen järjestäjä ilmoittaa kilpailukutsussa päivämäärän ja
kellonajan, johon mennessä joukkueiden kokoonpanot on ilmoitettava kilpailukansliaan.
Tämän jälkeen joukkueiden kokoonpanoa ei voida muuttaa.
Joukkueen tulos muodostuu kolmen parhaan ratsukon yhteenlasketuista puolitetuista
sijalukupisteistä. Sijalukupisteiden ollessa tasan, suoritetaan uusinta, johon osallistuu
kustakin joukkueesta yksi ratsastaja, jonka joukkue keskuudestaan valitsee. Uusinta
ratsastetaan senioreiden radalla. Virhepisteet ja aika ratkaisevat.
Luokassaan hylätyt ratsukot saavat yhtä paljon sijalukupisteitä kuin luokan viimeinen
ratsukko + 5 pistettä

