Pohjois-Suomen alueen seurojen välisten
joukkuemestaruuskilpailujen säännöt
Kaikkien lajien yhteiset säännöt:
Pohjois-Suomen alueen seurat voivat asettaa kilpailuun haluamansa määrän joukkueita.
Joukkueettulee nimetä nimillä “xx seuran 1. joukkue” jne. Mitalin voi saada vain 1
joukkue/seura.
Joukkueeseen kuuluu 3-4 ratsukkoa, joistayhden tulee olla poni-, lapsi-tai junioriratsastaja ja
yhden seniori. 1-2 muuta ratsukkoa saavat kuulua mihin ryhmään tahansa. Joukkueet on
nimettävä etukäteen ilmoittautumisajan puitteissa (ilmoitettava kukin ratsastaja+hänen
ratsunsa+mihin luokkaan ratsukko osallistuu) kilpailukutsussa olevien ohjeiden mukaan.
Joukkueen jäsen on mahdollista vaihtaa vain sairaustapauksissa ensimmäisen
mestaruusluokan alkuun mennessä.
Ratsastaja/hevonen voi kuulua vain yhteen joukkueeseen, eikä ratsastaja/hevonen voi
kuulua kahdesti samaan joukkueeseen.
Joukkueluokat voivat olla avoimia joko joukkuemestaruuteen osallistuville ratsukoille (tällöin
ratsukko voi osallistua vain siihen luokkaan jonka tulos lasketaan joukkueen tulokseen), tai
avoimia kaikille. Mikäli luokka on avoin kaikille, ratsastaja voi osallistua luokkaan useammalla
ratsulla. Ratsastajan tulee startata luokassa ensin sillä ratsulla, jolla kilpailee
joukkuemestaruudesta. Mikäli luokka on avoin kaikille, lähtöjärjestys tulisi mieluiten
rakentaa niin, että joukkueissa ratsastavat ratsukot starttaavat luokassa peräkkäin, esim.
luokan alussa tai lopussa.
Voittajajoukkue saa haltuunsa vuodeksi kiertopalkinnon sekä mitalit. Kiertopalkinnon
voittanut joukkue toimittaa kiertopalkinnon viimeistään kilpailupäivänä kilpailukansliaan.
Seura, joka on voittanut aluejoukkuemestaruuskilpailun kolme kertaa saa omakseen
kunniapalkinnon.

Esteratsastus
Estekorkeudet 1-2 x 100cm ja 1-2 x 110cm. Arvostelu A.2.0.
Joukkueen kolmen parhaan ratsukon perusradan virhepisteet lasketaan yhteen.
Yhteenlaskettujen virhepisteiden ollessa samat, suoritetaan mitalisijoista uusinta, jossa
paremmuuden ratkaisee yhteenlasketut virhepisteet ja ajat. Joukkue valitsee keskuudestaan
uusintaan osallistuvan ratsukon, joka suorittaa uusinnan samalla estekorkeudella kuin
perusradan. Mikäli uusinnan jälkeen mitalisijoista on edelleen tilanne tasan, valitsevat
joukkueet seuraavan uusijan jne.
Muut joukkueet sijoittuvat perusradan virhepisteiden perusteella.
Joukkuetta, jonka joku ratsukko hylätään/keskeyttää ei hylätä, vaan ratsukko saa 20 vp:tä
suuremman virhepistemäärän, kun sillä kilpailukerralla eniten vp:itä saanut ratsukko. Niitä
vp:itä, jotka ratsukko on saanut ennen suorituksen keskeyttämistä, ei oteta huomioon, paitsi
silloin kun sen siihenastinen virhepistemäärä on suurempi kuin muuten huonoimman
ratsukon virhepistemäärä, jolloin sen omaan pistemäärän on lisättävä 20 pistettä.

Kouluratsastus
Joukkuemestaruusluokkina toimivat he B ja he A tasoiset luokat, jotka aluejaosto päättää
vuosittain yhteistyössä joukkuemestaruuksien kilpailunjärjestäjän kanssa.
Joukkuemestaruus ratkaistaan kahdessa luokassa, kumpaankin luokkaan on osallistuttava 12 ratsukkoa kustakin joukkueesta.
Joukkueen 3 parhaan ratsukon prosentit huomioidaan. Lopputulos ilmoitetaan prosentteina
kolmen desimaalin tarkkuudella

Kenttäratsastus
Joukkue koostuu 3-4 ratsukosta, jotka kilpailevat valitsemallaan tasolla.
Joukkuekilpailun kokonaistulokseen lasketaan kolme parasta tulosta, kuitenkin niin, että
tulokset huomioidaan vähintään kahdesta eri luokasta.
Joukkuemestaruus voidaan järjestää henkilökohtaisten mestaruuksien kanssa samassa
kilpailussa. Ratsukko voi samanaikaisesti kilpailla sekä henkilökohtaisesta että
joukkuemestaruudesta.
Voittaja on se joukkue, jonka yhteenlaskettu virhepistemäärä on pienin. Tasatilanteessa
sovelletaan yleisiä kenttäkilpailusääntöjä sijoituksen määräytymisestä.
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