Ratsastuskouluoppilaiden Pohjois-Suomen Mestaruus
SÄ ÄNNÖ T
Kilpailu on avoin SRL:n jäsentallien oppilaille opetushevosilla. Kilpailu on koulutusluonteinen ja
kaikessa palkitsemisessa on pyrittävä kannustavuuteen. Ilmoittautuminen tapahtuu Kipan kautta.
OSALLISTUMISOIKEUS
Oppilaan on oltava ratsastusseuran kautta SRL:n perhe- tai täysjäsen sekä lisäksi hänellä tulee olla Ekilpailulupa. Oppilaan on käytävä säännö llisesti ko. ratsastuskoulun/harrastetallin tunneilla
opetushevosilla eikä hänellä saa olla A tai B –kilpailulupaa kuluvalla kaudella tai kolmella edellisellä
kaudella.
Juniorit ja seniorit kilpailevat omissa sarjoissaan. Hevosella voi kilpailla yksi tai kaksi ratsastajaa.
(Huom! Max 2 starttia/hevonen/päivä).
Senioriratsastajat saavat kilpailla poneilla ja estekokeessa poneille lyhennetään sarjavälit.
Opetushevosen on oltava ratsastuskoulun/ harrastetallin omistuksessa tai päivittäisessä käytö ssä.
Hevosilta ei vaadita voimassaolevaa rokotustodistusta.
KILPAILUASU
Siisti asu, jossa on tumma yläosa ja vaaleat housut, saappaat/ ratsastuskengät ja saappaanvarret
sekä turvakypärä. Kilpailuasuun kuuluu myös hanskat. Kannusten käyttö on vapaaehtoista.
SIJOITUS JA PALKINNOT:
Mestaruus ratkaistaan yhdistetyssä kilpailussa: Juniorit Kouluratsastus Helppo C ja Esteratsastus
70cm Seniorit Kouluratsastus Helppo B ja Esteratsastus 80 cm
Ratsastettavat ohjelmat ja luokat 2017
Luokka I C-merkin kouluohjelma 1997, avoin junioreille
Luokka II Helppo B, K.N. Special 2009, avoin senioreille
Luokka III 70 cm, arv. 367.1 (A2/A2), avoin junioreille
Luokka IV 80 cm, arv. 367.1 (A2/A2), avoin senioreille
Toisen osakilpailun saa suorittaa, vaikka ensimmäisen tulos olisi hylätty. Tällö in ratsukko kilpailee
vain luokkavoitosta, eikä voi sijoittua yhdistetyssä kilpailussa.
Ratsukko voi osallistua vain koulu- tai esteluokkaan. Tällö in ratsukko kilpailee vain luokkavoitosta,
eikä voi sijoittua yhdistetyssä kilpailussa.
Koulu- ja esteratsastusluokkien sijaluvut lasketaan yhteen. Jos sijalukupisteet menevät tasan, tulos
kouluratsastuksessa ratkaisee. Yhdistetyssä mestaruudessa kolmelle parhaalle juniorille ja
kolmelle parhaalle seniorille jaetaan alueen mestaruusmitalit ja ruusukkeet.
Järjestäjä voi myö s halutessaan jakaa kannustuspalkintoja.
Osallistumismaksu on 25 euroa / ratsukko, joka sisältää este- ja kouluratsastusosuuden.
Muilta osin noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä

OHJEET KILPAILUIDEN JÄRJESTÄLÄLLE
Yhteistyötaho = SRL:ään kuuluva ratsastusseura tai muu SRL:n jä sen.
Alue = SRL Pohjois-Suomi
TOIMIHENKILÖT
Toimihenkilö t joilla on voimassa olevat lisenssit:
-2 koulutuomaria (huomioidaan jääviysasiat!)
-ratamestari
-C-pj-estetuomari
-steward
Alue vastaa kilpailun toimihenkilöistä (pj-tuomari, ratamestari, steward ja koulutuomarit) ja niistä
aiheutuvista kuluista.
Yhteistyötaho hoitaa kouluradalle portinaukaisijat, sihteerit ja lähetit sekä esteradalle
puominnostajat, liputtajat ja portinaukaisijat, sekä tuomaritorniin ajanottajat ja sihteerit.
OSALLISTUMISMAKSUT JA PALKINNOT
Kilpailun osallistumismaksut tilitetään alueelle kokonaisuudessaan. Yhteistyötaho huolehtii
tilityksestä kilpailun jälkeen ja toimittaa luokkapalkintoina jaettavat ruusukkeet. Alue toimittaa
kilpailuun kolmelle parhaalle ratsukolle ruusukkeet ja mitalit.
KANTTIINI JA OHEISOHJELMAT
Yhteistyötaho hoitaa kilpailuun kanttiinin makkaranmyynteineen ja järjestää halutessaan
oheisohjelmaa (esim. kirppis, talutusratsastus tms.).
Lisäksi yhteistyötaho järjestää toimihenkilöruokailun, josta alue maksaa oman osuutensa.
MARKKINOINTI
Tapahtumaa markkinoidaan alueen nettisivuilla sekä FB:ssa ja Instagramissa ja yhteistyötaho
markkinoi omissa kanavissaan.
Kilpailun tiedottajana toimii alueen nimeämä henkilö. Kilpailuista tehdään juttu alueen nettisivuille
tuloksineen.
KALUSTO
Tarvittaessa SRL Pohjois-Suomen kilpailukalusto on käytettävissä (estekontti, ATU,
radiopuhelimet) veloituksetta. Yhteistyötaholla on oltava kouluaidat käytettävissä.
Yhteistyötaholla tulee olla käytössä kentän huoltoon soveltuva kalusto (traktori, auto, mönkijä
yms, jonka perään saa lanan).
TURVALLISUUS
Yhteistyötaho laatii kilpailusta turvallisuussuunnitelman ja nimeää turvallisuuspäällikön sekä
huolehtii kilpailun ajan ensiapuvalmiudesta. Lisäksi yhteistyötaho huolehtii ilmoituksesta
päivystävälle eläinlääkärille.

