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Saate
Hienoa, että olette ottaneet Suomen Ratsastajainliiton sarjakilpailun järjestettäväksenne! Olemme koonneet
tähän asiakirjaan käytännön ohjeita, joista on toivottavasti apua järjestelyissä. Otamme mielellämme palautetta
ohjeesta, jotta voimme kehittää sitä edelleen.
Liiton sarjakilpailutoiminnalla varmistetaan eri kohderyhmille kilpailutarjonta ja tuetaan ratsastajien, hevosten ja
ponien urakehitystä.

Hyviä kisoja!
Aki Ylänne
Urheilujohtaja
Sivunvaihto

1.

Sarjakilpailutoiminta

1. Seurataso, seurakilpailut
Talent cup -seurataso: yhdistetty este- ja kouluratsastuskilpailu. Tulosraja aluekarsintaan saavutetaan
vähintään 1-tason kilpailussa tai Talent valmentajan suosituksena. Molempien lajien tulokset huomioidaan
poni- ja junioriratsastajille. Molempien lajien tulokset on saavutettava samalla ponilla / hevosella.
Osallistumisoikeus kilpailutuloksella aluekarsintaan edellyttää 2 helppo C-tasoista kouluratsastustulosta
vähintään 56% ja vähintään 2 esteratsastustulosta 60/70/80 cm (pienet ponit / isot ponit / hevoset) enintään
8 virhepistettä tai vähintään 50 % taitoarvosteluluokan enimmäispistemäärästä.
•

2. Aluetaso, aluekilpailut
Racing-noviisisarja, esteratsastus: tarkoitettu 4-, 5- ja 6-vuotiaille kilpailu-uraa aloittaville hevosille. Kukin
alue voi järjestää 2 osakilpailua, joista ratsukko voi saada osallistumisoikeuden sarjan finaaliin.
• Talent cup: vakioesterata ja kouluratsastusohjelma aluekilpailuna järjestettävä yhdistetty kilpailu.
Molempien lajien tulokset huomioidaan poni- ja junioriratsastajille. Valtakunnalliseen finaaliin pääsevät kaikki
kouluratsastuksessa vähintään tuloksen 56 % saaneet ja esteratsastuksessa vähintään 50% luokan
taitoarvostelun enimmäispistemäärästä saaneet ratsukot 70/80/90 cm tasolta.
• Aluejoukkuemestaruus, esteratsastus: järjestetään vuosittain yksi aluejoukkueiden välinen kilpailu
ponijoukkueille (3 - 4ratsastajaa) ja juniorijoukkueille (3 – 4 ratsastajaa). Kukin alue päättää ja julkaisee
joukkueiden valintakriteerit.
• Aluejoukkuemestaruus, kouluratsastus: järjestetään vuosittain yksi aluejoukkueiden välinen kilpailu
poni/juniorijoukkueille (2+2 tai 3+1 ratsastajaa). Kukin alue päättää ja julkaisee joukkueen valintakriteerit.
• Aluejoukkuemestaruus, kenttäratsastus: järjestetään vuosittain yksi aluejoukkueiden välinen kilpailu
alueiden nimeämille joukkueille (3-4 ratsastajaa). Kukin alue päättää ja julkaisee joukkueen valintakriteerit.
•

3. Valtakunnallinen aluetaso, aluekilpailut
Racing-noviisisarja, esteratsastus: tarkoitettu 4-, 5- ja 6-vuotiaille kilpailu-uraa aloittaville hevosille. SRL
järjestää n. 15 osakilpailua kansallisten kilpailuiden yhteydessä, joista ratsukko voi saada osallistumisoikeuden
sarjan finaaliin.
• Talent cup: 70 / 80 / 90 cm esterata (taitoarvostelu) ja helppo B kouluratsastusohjelma. Yhdistetty kilpailu,
jossa molempien lajien tulokset huomioidaan poni- ja junioriratsastajille.
•

4. Kansallinen taso, kansalliset kilpailut, esteratsastus
Pikkuponicup: n 10 - 15 osakilpailua ja finaali aloitteleville kansallisen tason pikkuponiratsukoille.
Ponicup: 10 – 15 osakilpailua ja finaali kansallisen tason poniratsukoille 100-110 cm tasolla (pienet ja
isot ponit).
• Mini Grand Prix: 5 osakilpailua ja finaali kansallisen kärkitason poniratsukoille ja lapsiratsastajille
115/125 cm tasolla.
• Junioricup: 10 - 15 osakilpailua ja finaali kansalliselle tasolle nousseille juniori- ja lapsiratsukoille (115
cm).
• Amatöörisarja: 10 – 15 osakilpailua kansallisen tason senioriharrasteratsastajille, ratsastajille, joilla ei ole
sijoituksia 140 cm luokista tai korkeammista luokista. Ei erillistä finaalia.
• Racing 5-v Trophy: n 10 osakilpailua (n 15 luokkaa) 5-vuotiaille hevosille. Vähintään kaksi (2) nollarataa
hypänneet hevoset pääsevät finaaliin.
• Racing 6-v Trophy: n 10 osakilpailua (n 15 luokkaa) 6-vuotiaille hevosille. Vähintään kaksi (2) nollarataa
hypänneet hevoset pääsevät finaaliin.
•
•

•

Racing noviisisarja: 10-16 osakilpailua 4-5 –vuotiaille hevosille. Finaaliin pääsevät kaikki, jotka ovat
suorittaneet vähintään yhden osakilpailun virheittä.
• Small Grand Prix: 5 osakilpailua ja finaali ”GP ratoihin tutustuttamiseen” kaikille 125/130 cm tasolla
• LähiTapiola Future Challenge: 5 osakilpailua ja finaali kansallisen kärkitason junioreille ja nuorille 135145 cm tasolla.
• ”SRL100 Cup”: 5 osakilpailua ja finaali GP tasolle tähtääville ratsukoille 135 – 140 cm tasolla
• LähiTapiola Grand Prix: 5 osakilpailua ja finaali kansallisen kärkitason ratsastajille 145-150 cm tasolla.

Lisäksi yhteistyössä FWB yhdistyksen kanssa toteutetaan:
• 5-v Derby
• Breeders Prize 6-vuotiaille Suomessa syntyneille FWB-hevosille

5.

Kansallinen taso, kansalliset kilpailut - kouluratsastus

• Ponicup: avoin poniratsukoille, taso helppo B/A. 6 osakilpailua ja finaali.
• Junioricup: avoin junioreille, lapsi- ja poniratsukoille, jotka eivät osallistu junioreiden future cupiin tai

Ponicupiin, taso helppo A. 6 osakilpailua ja finaali.
• 4-v cup: avoin 4-vuotiaille hevosille, taso helppo B. 5 osakilpailua, ei finaalia.
• EQPro 5-v Champion: avoin 5-vuotiaille hevosille, taso FEI 5-v. 5 osakilpailua ja finaali.
• EQPro 6-v Champion: avoin 6-vuotiaille hevosille, taso FEI 6-v. 5 osakilpailua ja finaali.
• EQPro 7-8v Champion: Avoin 7-8vuotiaille hevosille, taso FEI 7-ja 8-v. 5 osakilpailua ja finaali.
• Winter Cup: 3 osakilpailua poni-, lapsi-, juniori-, nuorille- ja senioriratsastajille. Taso kunkin ikäryhmän FEI
taso. 3 osakilpailua, ei finaalia
• Dressage Future cup, poni-, juniori- ja nuorille ratsukoille, 3 osakilpailua ja finaali.
• LähiTapiola Small Tour: avoin kaikille, taso Intermediare I. 5 osakilpailua ja finaali.
• Medium Champion Cup, taso vaativa B. Avoin kaikille. 3 osakilpailua ja finaali.
Lisäksi yhteistyössä FWB yhdistyksen kanssa toteutetaan:
• 5-v Derby
• Breeders Prize 6-vuotiaille Suomessa syntyneille FWB-hevosille

6. Kansallinen taso, kansalliset kilpailut- kenttäratsastus
Avant Trophy: avoin nuorille hevosille ja poniratsukoille sekä junioreille, pelkkä maasto-osuus 80-90 cm.
4 osakilpailua ja finaali.
Edellä kuvatut sarjakilpailut ovat Suomen Ratsastajainliitto ry:n (SRL) tavaramerkkejä ja SRL omistaa merkkien
kaupalliset ja juridiset oikeudet.
Sarjakilpailut ovat urheilutapahtumia, joissa pääpainona on osaamisen lisääminen. Olosuhteet ovat erinomaiset
kilpailijoille. Sarjakilpailujärjestäjä on innostunut ja osaava järjestäjä, jolla on kokemusta kilpailujen
järjestämisestä.
SRL nimeää seuraavan vuoden sarjakilpailut vuosittain pääsääntöisesti hakemusten perusteella.
SRL tukee sarjakilpailutoimintaa sarjakilpailusääntöjen mukaisesti.
•

2.

Kriteerit ja vaatimukset sarjakilpailuille

Kilpailujärjestäjä sitoutuu noudattamaan Suomen Ratsastajainliiton toiminta-, kilpailu-, sarjakilpailu- ja
kurinpitosääntöjä sekä Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen sääntöjä ja ohjeita.
Kilpailualueet ja kilpailukalusto tulee olla riittävän hyvätasoiset ratsukoiden urakehityksen mahdollistamiseksi.
Yleisöpalveluiden tavoite on lisätä lajin näkyvyyttä ja kiinnostavuutta.
Tähtikilpailujärjestäjille on oma Tähtikilpailujärjestäjän ohje.

3.

Yhteistyösopimukset

SRL:n sopimukset kattavat kunkin sarjan kaikki osakilpailut ja finaalit. Yhteistyösopimusten mukaan samassa
kilpailussa EI voi esiintyä muuta saman toimialan mainosmateriaalia (Luokkanimet, laitamainokset, käsiohjelma
jne.), ellei siitä ole erikseen sovittu ja SRL ole saanut lupaa yhteistyökumppaneiltaan muun mainosmateriaalin
käyttöön.
Lupa mainosmateriaalin käyttöön tulee varmistaa hyvissä ajoissa ennen kilpailua ja ennen mahdollisten
sopimusten tekemistä.

SRL pidättää oikeuden lisätä yhteistyökumppaneita ja niihin mahdollisesti liittyviä rajoituksia /
velvoitteita, mikäli uusia yhteistyösopimuksia syntyy kauden aikana

3.1. Luokkien myyntioikeus (tilanne 12.3.2020)
Ei voi myydä:
•
LähiTapiola Grand Prix ja LähiTapiola Future Challenge
•
Hankkija - sunnuntain SM luokka – seniorit ja nuoret (koulu, kenttä ja este)
•
SRL 100 Cup
Osakilpailuluokat voi myydä, finaaliluokkia ei voi myydä, ei kuitenkaan kilpailevalle yritykselle tai brändille:
•
Racing Trophy (este)
•
EQPro Champion sarjat (koulu)
•
4-v Cup (SRL hakee yhteistyökumppania) (koulu)
•
LähiTapiola Small Tour (koulu)
•
Future Cup, (koulu)
•
Racing Noviisisarja (este)
•
Avant Trophy (kenttä)
Kaikki osakilpailuluokat ja finaalin voi myydä:
•
Amatöörisarja (este),
•
Kaikkien tasojen Champion (este),
•
Kenttä cup (kenttä),
•
Ponicup (este, kenttä, koulu),
•
Pikkuponicup (este)
•
Small Grand Prix (este)
•
Mini Grand Prix (este)
•
Junioricup (este, koulu)
•
Medium Cup (koulu)

3.2. Mainosmateriaali
SRL toimittaa yhteistyösopimusten mukaisen mainosmateriaalin (liite 1) kilpailujärjestäjän käyttöön. Järjestäjä
kiinnittää / purkaa mahdolliset laitamainokset näkyvälle paikalle kilpailukentän aitaan (mainoskorkeus 1 m).
Mainosesteitä tulee käyttää ainakin yhteistyöluokissa (molemmilla kierroksilla / uusinnoissa).
Kuhunkin kilpailuun tehdään erillinen mainosmateriaaliluettelo (esimerkki liite 1), joka toimitetaan järjestäjälle
n. kuukautta ennen kilpailuja. Järjestäjä vastaa sovitusta näkyvyydestä ja huolehtii mainosten siisteydestä
kilpailun aikana sekä palauttaa mainosmateriaalin välittömästi kilpailun jälkeen SRL:lle.
Lisätietoja:
Kilpailukalustosta kappaleessa 8.2.

Yhteistyösopimuksiin liittyviin kysymyksiin vastaa toimitusjohtaja Jukka Koivisto jukka.koivisto@ratsastus.fi
tai 0040-5922721
3.3. Käsiohjelma (tilanne 12.3.2020)

Mikäli kilpailulle tehdään käsiohjelma, edellyttävät SRL:n yhteistyösopimukset mainosnäkyvyyttä kilpailujen
käsiohjelmassa, jos kilpailussa ratsastetaan ko sarjan osakilpailu:
1/1 sivun mainos: LähiTapiola, Hankkija, Scandic, Vapo
Käsiohjelma laaditaan yleisöä ja VIP-vieraita varten. Ohjelmaan kannattaa laittaa mm. tietoa järjestäjästä,
järjestäjän omia mainoksia, lyhyt versio kilpailusäännöistä ja hevosluettelo.
SRL toimittaa käsiohjelmamainokset sähköisessä muodossa järjestäjän ilmoittamalle yhteyshenkilölle.

3.4. Kuulutus ja äänimainokset

Kilpailun kuuluttajan tulee tutustua ennakkoon sarjakilpailusääntöihin ja sarjakilpailutilanteeseen. Luokan
aikana kuuluttajan tehtävä on informoida kilpailun etenemisestä sarjatilanteen osalta, etenkin
kärkiratsukoiden tulosten kohdalla. Finaaleissa suositellaan, että kuuluttajalla on sihteeri, joka laskee
sijoituksia, jotta sarjatilanne on koko ajan kuuluttajalla tiedossa.
Mahdolliset äänimainokset soitetaan aina kunkin yhteistyökumppanin luokan alussa, ennen
palkintojenjakoa ja vähintään 2 kertaa luokan aikana kuuluttajan sopivaksi katsomalla hetkellä. Muut kuin
pääyhteistyökumppanin äänimainokset soitetaan vain luokan kuluessa sopivassa kohdassa n. 2 kertaa.
Televisioitavien luokkien osalta äänimainoksista sovitaan erikseen YLE:n edustajan kanssa.
SRL toimittaa äänimainokset kilpailujärjestäjälle ennakkoon. Järjestän velvollisuus on testata ajoissa
äänimainosten kuuluvuus ja palauttaa äänimainokset kilpailun jälkeen SRL:oon.
Kuuluttajalle voidaan toimittaa myös muita mainoksia (kirjallisena) kuulutettavaksi luokkien aikana.

4. SRL:n tuki
SRL maksaa sarjakilpailusäännöissä esitetyt tuet järjestäjälle kilpailun jälkeen, laskua ja tukeen liittyviä
kuitteja vastaan, esim. esteratsastuksen taitotuomarikuluihin 100 €/osakilpailu. Laskun mukaan liitetään
taitotuomarin matkalaskusta kopio. Lasku toimitetaan: SRL/Jutta Koivula, Valimotie 10, 00380 Helsinki
Järjestäjä maksaa sarjakilpailujen sarjakilpailusääntöjen mukaiset luokkapalkinnot Kipan kautta kilpailijoille
ja laskuttaa liitosta.
Liitto maksaa sarjojen kokonaiskilpailupalkinnot suoraan kilpailijoille.
Liiton sarjakohtaiset tuet osakilpailuihin.
Dressage Future cup, (koulu)
Osakilpailujen finaaliluokkien 1.-5. sijoille ruusukkeet
Finaalissa ruusukkeet 1-5. sijoille, voittajalle loimi
750 € tuki ulkomaisen tuomarin kuluihin
Finaalin rahapalkinnot 800, 500, 380, 280, 170.
LähiTapiola Small tour (koulu)
Osakilpailuissa ja finaalissa ruusukkeet 1-5., loimi voittajille
Finaalin rahapalkinnot 650, 500, 380, 280, 170
500 € tuki tuomarikuluihin
Winter Cup (koulu)
Ruusukkeet 1-5 sijoille kaikissa kategorioissa
Ikäryhmien voittajille n 100 euron lahjakortti (5 kpl)
Junioricup, ponicup, pikkuponicup (este)
100 euroa / luokka / kilpailu taitotuomarin kuluihin

5. Sarjakilpailusäännöt
Sarjakilpailusäännöissä on määritelty mm. ratsastettavat luokat, osallistumisoikeus, lähtöjärjestyksen
määräytyminen, palkintotaso, sarjakilpailumaksut, sarjakilpailupisteiden jakoperusteet ym.
Päivitetyt sarjakilpailusäännöt löytyy SRL:n internetsivuilta: www.ratsastus.fi/Sarjakilpailusaannot
Kilpailujärjestäjän ja tuomariston edellytetään tutustuvan huolella ennakkoon sarjakilpailusääntöihin jo
kilpailukutsua laadittaessa ja luomaan valmiudet mm. sarjakilpailutilanteiden päivittämiseen paikan päällä
sekä huomioimaan sarjakilpailusääntöjen mukaisen palkintorahan suuruuden ja muut velvoitteet.
SRL ei vastaa virheellisen kutsun aiheuttamista taloudellisista seuraamuksista.
5.1. Sarjakilpailumaksut
Järjestäjä vastaa sarjakilpailumaksujen perimisestä sarjakilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla
kilpailumaksujen yhteydessä KIPA:n maksupalvelujärjestelmän kautta. Sarjakilpailumaksu peritään kaikilta
luokkaan osallistuvilta – perintävelvoitetta ei ole, jos ratsukko on ilmoittautunut luokkaan, mutta ei lähde
ko. luokassa. Sarjakilpailumaksu siirretään SRL:lle suoraan KIPA:n kautta.
5.2. Sarjakilpailutilanne - seuranta
Järjestäjä ja tuomariston puheenjohtaja vastaavat kunkin sarjakilpailuluokan pisteiden päivittämisestä
sarjakilpailutaulukkoon kilpailupaikalla.
SRL vahvistaa sarjakilpailupäivitykset kilpailun jälkeen 1-3 arkipäivän aikana ja julkaisee ne Internetsivuillaan.
Tulosten tarkistamiseksi ja päivittämiseksi järjestäjän tulee huolehtia, että tarkistetut kilpailutulokset
löytyvät KIPA:sta heti ensimmäisen kilpailun jälkeisen arkipäivän aamuna.

6. Toimihenkilöt
Toimihenkilöillä (tuomarit, ratamestarit, TA:t) tulee olla voimassa oleva toimihenkilölisenssi.
Käytettäessä ulkomaisia toimihenkilöitä, tulee järjestäjän varmistaa toimihenkilön vastaava ammattitaito ja
järjestäjän vastuulla on informoida ulkomaisia toimihenkilöitä SRL:n säännöistä, sarjakilpailumääräyksistä ja
mainossopimusvelvoitteista.
Toimihenkilölistat: www.ratsastus.fi/kilpailut/toimihenkilot/toimihenkilolistat
Matkakorvaukset: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/matkakorvaukset

7. Kilpailukutsu ja aikaohjelma
Kilpailukutsu tulee lähettää hyvissä ajoissa tarkastettavaksi ja kommentoitavaksi kilpailun TPJ:lle ja liiton
kilpailukutsujen tarkistajalle www.ratsastus.fi/ohjeita_kilpailunjarjestajalle. Kutsu tulee julkaista viimeistään
neljä viikkoa ennen kilpailun ilmoittautumisajan päättymistä. Tarkistukseen on hyvä varata lisäksi vähintään
viikko.

Kutsun tarkistajalta saa pyydettäessä neuvoja myös luokkavalintoihin, arvosteluihin ja aikaohjelmaan
liittyen.
Kutsuista tulee erityisesti tarkistaa sarjakilpailusääntöjen määräämä luokka ja sen taso, osallistumisoikeus,
palkintotaso, lähtö-, ilmoittautumis- ja sarjakilpailumaksujen suuruus.
Jos kutsu mahdollistaa jälki-ilmoittautumisen, varataan näille hevosille tallipaikat vain, jos on tilaa.
Kilpailukutsun ylätekstissä on mainittava sarjakilpailunimet
Esim.
Kilpailukutsu Helsinki xx.-xx.x.2020
Kilpailuissa ratsastetaan Racing Trophy sarjan 1. osakilpailu, Junioricupin 1. osakilpailu, Ponicupin 2.
osakilpailu…
Kunkin luokan yläotsikossa tulee olla sarjan nimi.
Esim.
LähiTapiola Small Tour 1.osakilpailu.
Järjestäjä voi myydä joitakin sarjakilpailuluokkia, ei kuitenkaan koskaan saman toimialan toiselle yrittäjälle.
Esim.
Prix de Kampaamo XO, EQPro Champion 6-vuotiaiden 3. osakilpailu.

8. Esteratsastuksen sarjakilpailujen rakentamisohjeet
Small Grand Prix ja Mini Grand Prix
Rataan kuuluu 10–12 estettä, kaksois- ja kolmoissarja sekä vesihauta tai vesieste. Mini GP luokissa kukin
kategoria tulee huomioida erikseen estevälejä tmv päätettäessä
Ponicup
Radat tulee suunnitella ja rakentaa ratsukoiden nousujohteista kehitystä silmällä pitäen: Ratsastettavat tiet
selkeitä ja luontevia, ”erikoisempi materiaali” pienempänä helppoihin paikkoihin, sarjaesteet (etenkin 3sarjat) perusmateriaalista normaalietäisyyksin ja selvästi alle luokan enimmäismittojen helpon lähestymisen
jälkeen, vetosuuntaan jne.
Pikkuponicup
Radat tulee suunnitella ja rakentaa ratsukoiden nousujohteista kehitystä silmällä pitäen: Ratsastettavat tiet
selkeitä ja luontevia, ”erikoisempi materiaali” pienempänä helppoihin paikkoihin, sarjaesteet (ei 3-sarjaa)
perusmateriaalista normaalietäisyyksin ja selvästi alle luokan enimmäismittojen helpon lähestymisen
jälkeen, vetosuuntaan jne.
Nuorten hevosten radat (Racing Trophy)
Arvostelu A.1.0 tai 367.4 (A0/A2): selkeäkulkuinen täyspitkä rata (5 v perusmateriaalilla, 6 ja 7 v myös
erikoisesteitä)
Sarjaesteet: 5 v = 1
Sarjaesteet: 6 ja 7 v = 1- 2
Mainosesteet: Racing

Nuorten hevosten radat (Racing Noviisi)
6 x 90 cm, 5 x 100 cm, A.1.0. Kts sarjakilpailusäännöt.
8 – 9 esteen helppo perusrata, enintään 1 kaksoissarja
- Aluekilp = standardirata tai kansall ratamestari
- Racing mainoslevyt
Junioricup, Amatöörisarja:
Helppoja ratoja, tavoite nousta 120 tason luokkiin
8.1. SRL mainosesteet / käyttösopimukset (tilanne 12.3.2020)
LähiTapiola (Väri vaal sin / valk)
* LähiTapiola GP ja Future luokissa PAKOLLINEN.
* molemmilla kierroksilla / perusradalla ja uusinnassa
* huomioi TV kamerat (sijainti, hyppysuunta)
* saa käyttää muissakin luokissa
* Johteet GP:n palkintojenjakoon
Horze (pun/musta/valk - portti + johteet) - pysty / okseri
* Voidaan käyttää kaikissa luokissa jos este hyvässä / edustavassa kunnossa
Hankkija

pysty / (okseri) – vaal vihreä

* käytetään GP + Future ja VW luokissa mainosportit kanssa.
* SM S/N/J kaikissa luokissa perusradalla ja uusinnassa
* saa käyttää muissakin luokissa
SiljaTallink (sin / pun / valk) – pysty / okseri
* käytetään GP + Future luokissa
* saa käyttää muissakin luokissa
SRL100 (sin/valk) – pysty / okseri
*käytetään SRL 100 luokissa
*saa käyttää muissakin luokissa
Racing (pun/musta/valk – portti /lankut + johteet) - pysty / okseri
* Racing Trophy luokissa PAKOLLINEN
* Racing noviisisarjassa mainoslevyt johteisiin, koko estettä ei tarvita
* sijoitus hyvälle paikalle näkyvyyden kannalta
* portin kanssa ei sarjaesteeseen
* saa käyttää muissakin luokissa.

Vapo (portti – oranssi / valk) – pysty/okseri
* käytetään GP + Future luokissa
* saa käyttää muissakin luokissa
Fennolaw (johteet, portti, kelt –sin)
* käytetään GP + Future luokissa
* saa käyttää muissakin luokissa

8.2. SRL:n kalusto
Ratsastajainliitto ylläpitää vuokrattavaa kalustoa kilpailujärjestäjien käyttöön. Kalustoon kuuluu mm.
estekontteja, karsinoita, kouluaitoja, kuulutus- ja tulospalvelulaitteistoja. Tilaukset Kilpailulaitteiston
tilauslomakkeella, jonka voi tulostaa netin materiaalisalkusta. Tähtikilpailujärjestäjät ovat etusijalla
varauksissa, mikäli tulee päällekkäisiä varauksia, edellyttäen, että Tähtikilpailujärjestäjä on tehnyt
tilauksensa vähintään 2 kk ennen kilpailua.
Järjestäjän on mahdollista saada karsinalasku arvonlisäverolla. Tästä on mainittava tilausta tehtäessä.
Järjestäjä on vastuussa, että estekalustoa käsitellään huolellisesti kolhimista välttäen.
SRL:n kalustoon kuuluu 4 konttia neljän karsinan telttatalleja (yhteensä 224 tallipaikkaa) Yhdessä kontissa
on 56 tallipaikkaa / kuljetusyksikkö. Tallit toimitetaan pystytettynä ja purettuna. Liitolla on myös 9 m2 ja 7,5
m2 vaneritalleja. Näiden pystytyksestä ja purkamisesta vastaa järjestäjä.
Kaluston varaukset sähköisellä lomakkeella netin kautta www.ratsastus.fi/Lomakkeita
Tiedustelut: Minttu Kuusisto, minttu.kuusisto@ratsastus.fi, 09-2294 5250
Telttatalleja koskevat tiedustelut: Kari Tuominen 040 - 687 9928

9. Palkinnot
Palkinnot on lueteltu sarjakilpailusäännöissä.
SRL toimittaa sarjakilpailusääntöjen mukaiset mitalit, ruusukkeet, pokaalit ja loimet järjestäjälle etukäteen.
Muista palkinnoista vastaa järjestäjä. SRL maksaa sarjojen kokonaiskilpailujen/finaalin palkintorahat
kilpailijoille viiden (5) pankkipäivän kuluessa kilpailun jälkeen KIPA:ssa ilmoitetulle tilille. Järjestäjät
maksavat osa-kilpailuiden palkinnot kilpailijoiden ilmoittamille tileille.
Kilpailujärjestäjä on velvollinen palauttamaan jakamatta jääneet ruusukkeet, pokaalit ja loimet SRL:oon.
Palkintoja koskevat tiedustelut SRL/Minttu Kuusisto, minttu.kuusisto@ratsastus.fi, p. (09) 2294 5250
9.1. Palkintojenjako
Palkintojenjaot järjestetään kilpailusääntöjen mukaan. Finaaleissa palkitaan luokkien lisäksi myös sarjan
kokonaistulosten perusteella. Finaalissa palkintojen jakoon kutsutaan sarjakilpailusäännöissä palkittava
määrä ratsukoista.
Ennen palkintojenjaon alkua soitetaan tai luetaan yhteistyökumppanin mainos, mikäli sellainen on.

Sarjakilpailujen osalta palkintojenjakajaksi kutsutaan tuomariston puheenjohtaja, mahdolliset
yhteistyökumppanien edustajat (kuuluttajalle nimi ja ”titteli” yrityksessä) sekä järjestäjän edustaja esim.
kilpailun johtaja.
Ruusukkeet on hyvä kiinnittää valmiiksi verryttelyalueella.
Jos luokan pääyhteistyökumppanilla on este, tuodaan estejohteet palkintojenjakoon ja koristellaan esim.
kukkasin. Voittajahevonen asettuu palkintojenjakoon johteiden väliin.
10.Kilpailutiedotus
Ratsastajainliiton viestintä tukee kansallisten sarjakilpailujen viestintää tarjoamalla seuraavat palvelut:
1. ennakkotiedotus kansallisille medioille, STT:n kalenteriin jne.
2. kisauutinen voidaan julkaista SRL:n netissä

Järjestäjän puolesta kilpailulla on hyvä olla oma nimetty tiedottaja, joka keskittyy vain ja ainoastaan
tiedotukseen ja mediapalveluihin ennen kilpailua, kilpailun aikana ja sen jälkeen.

Lisätietoja ja ohjeita kilpailutiedotukseen: www.ratsastus.fi/kilpailutiedotus

Tiedustelut SRL/Sonja Holma / uusi tiedottaja?, sonja.holma@ratsastus.fi , p. 040-5600226 / ?

SRL lähettää järjestäjälle ennen kilpailua listan mainosmateriaalista, joka tulee kilpailupaikalle. Järjestäjän
tehtävänä on huolehtia ne esille.
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