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SÄÄNNÖT
Kilpailu on avoin SRL:n jäsentallien oppilaille opetushevosilla. Kilpailu on koulutusluonteinen
ja kaikessa palkitsemisessa on pyrittävä kannustavuuteen. Kilpailu käydään seuratasolla ja
ilmoittautuminen tapahtuu Kipan kautta.
OSALLISTUMISOIKEUS
Ratsastuskoulu
Ratsastuskoulun on oltava SRL:n jäsentalli, joka sijaitsee Pohjois-Suomen alueella.
Ratsastaja
Ratsastajan tulee kuulua SRL:n jäsenseuraan, mutta tässä kilpailussa hän edustaa
ratsastuskouluaan. Ratsastaja voi edustaa kilpailussa vain yhtä ratsastuskoulua. Ratsastajalla
tulee olla vähintään seurakilpailulupa.
Kilpailu on avoin ratsastajille, jotka ratsastavat säännöllisesti ratsastuskoulun
opetustunneilla opetushevosilla ja –poneilla, ja eivät ole osallistuneet kansallisiin luokkiin
120cm/helppo A/helppo koulu-, este tai kenttäratsastusluokkiin vuosien edellisen tai
kuluvan vuoden aikana, eivätkä kilpaile aluetasolla omistamallaan tai vuokraamallaan
hevosella/ponilla helppo A/100cm/kenttäratsastuksen 90 cm tai vaikeammissa luokissa.
Ammatissa toimiva, ammattiin opiskeleva (ohjaaja, opettaja tai ratsuttaja) tai opettajan
tehtävissä tuuraava henkilö ei saa osallistua kilpailuihin.
Ratsastaja saa kilpailla vain yhdestä mestaruudesta/laji, mutta avoimena saa mennä
muitakin luokkia. Mikäli luokka on avoin muillekin kuin mestaruudesta kilpaileville
ratsukoille, ratsastaja saa osallistua usealla ratsulla samaan luokkaan, mutta hänen on
ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä, millä ratsulla ja missä luokassa hän kilpailee
mestaruudesta, sekä mitä ratsastuskoulua hän edustaa. Ratsastajan tulee startata luokassa
ensimmäiseksi sillä ratsulla, jolla hän kilpailee mestaruudesta.
Ratsu saa osallistua kahdella ratsastajalla samaan mestaruuteen kilpailusääntöjen puitteissa.
Ratsun on löydyttävä Kipasta. Kilpailussa noudatetaan KSI:n mukaisia ratsun
rokotussääntöjä.
KILPAILUASU
Siisti asu, jossa on tumma yläosa ja vaaleat housut, saappaat/ ratsastuskengät ja
saappaanvarret sekä turvakypärä. Kilpailuasuun kuuluu myös hanskat.
KILPAILULUOKAT
Mestaruudesta kilpaillaan koulu- ja esteratsastuksessa, molemmissa lajeissa erikseen.

Luokka on virallinen mestaruusluokka, jos luokkaan osallistuu vähintään kolme
mestaruudesta kilpailevaa
osallistujaa vähintään kahdesta eri ratsastuskoulusta.
Mestaruusluokat voidaan ratsastaa muun kilpailun yhteydessä ja luokka voidaan jakaa a)
mestaruudesta
kilpaileville b) muille. Mestaruudesta voi kilpailla vain yhdellä ratsulla.
Kouluratsastus:
● poniratsukot He C
● junioriratsukot He B
● senioriratsukot He B
-Kilpailunjärjestäjä ehdottaa käytettäviä kouluohjelmia jaostolle, joka sitten vahvistaa
käytettävät kouluohjelmat vuosittain.
Esteratsastus:
● poniratsukot 65 cm, arv.taitoarvostelu
● junioriratsukot 75 cm, arv.taitoarvostelu
● senioriratsukot 80 cm, arv.taitoarvostelu
-käytettävät arvostelut vahvistetaan vuosittain
KIERTOPALKINTO
Este- ja kouluratsastuksessa eniten pisteitä keränneelle ratsastuskoululle per laji annetaan
kiertopalkinto. Pisteet jaetaan alla olevan taulukon mukaisesti:
-kultamitali 10 pistettä
-hopeamitali 5 pistettä
-pronssimitali 3 pistettä
-osallistuminen mestaruusluokkiin 1 piste
Kiertopalkintoon kaiverretaan kunakin vuonna voittaneen ratsastuskoulun nimi ja vuosiluku.
Jos sama ratsastuskoulu voittaa kiertopalkinnon kolme kertaa peräkkäin, jaosto hankkii
muistopalkinnon.
OHJEET KILPAILUNJÄRJESTÄJÄLLE
Aluejaosto hankkii mestaruusruusukkeet ja mitalit. Kilpailunjärjestäjä huolehtii muista
mahdollisista luokkapalkinnoista (esine ja/tai rahapalkinnot ja ruusukkeet)
Toimihenkilöinä on oltava stewardi sekä koulukokeessa 2 koulutuomaria. Koulutuomareiden
on huomioitava jääviysasiat. Estekokeessa on oltava estetuomari ja ratamestari (sama
henkilö voi toimia molemmissa tehtävissä). Kilpailun järjestäjä vastaa toimihenkilökuluista.
Järjestäjän on huolehdittava ensiapuvalmiudesta ja järjestäjällä on ilmoitusvelvollisuus
päivystävälle eläinlääkärille.
Jaosto maksaa vuosittain vahvistettavan tukisumman kilpailun järjestäjälle.

