Suomenhevosten Mestaruus
Suomenhevosmestaruuksissa pyritään ratkomaan vuosittain paras suomenhevosratsukko/-valjakko
kyseisessä lajissa. Pääpalkinnot välitetään Suomen Hippos ry:n kautta ja kilpailujen ajankohdat sekä
paikat jakaa Suomenratsut ry hakemusten perusteella. Kilpailut kilpaillaan kahtena peräkkäisenä
päivänä (lauantai ja sunnuntai). Kilpailu on vähintään 3-tasolla.
Kilpailujen taso:
kouluratsastus:

SRL vahvistaa vuosittain mestaruuskilpailuissa ratsastettavat luokat.
Vuonna 2015 ja siitä eteenpäin luokat ovat FEI World Dressage Challenge
test B 2001 (Helppo A) nivel- tai kankisuitsitus ja Suomenhevosten
Mestaruus Kür 2012 nivel- tai kankisuitsitus
Lohdutusfinaali sama kuin II-osakilpailu. Sääntöjen mukaan käytetään
kypärää.

esteratsastus:

I Osakilpailu; 110 cm, arvostelu AM5, nopeus 325 m/min.
II Osakilpailu; 110+120 cm, kaksi kierrosta, arvostelu A.1.0

kenttäratsastus:

CNCP* Suomenhevoset, kaksipäiväisenä.
Ratsastuslajien kilpailukutsuun luokkatietoihin ”Kilpailu tasolla 3-4, huomioi
kvaalit.

valjakkoajo:

Kilpailu 3-tasolla, helppo A-luokassa (rotumestaruus). Osallistumisoikeus
B-luvalla. Huomio kvaalit.

Suomen Hippoksen osuus:
800, 500 ja 300 euron mitalirahapalkinnot välittää Suomen Hippos.
Prix de Hippos -luokkien sekä Suomenhevosten mestaruuksien
rahapalkinnot kohdennetaan hevoskasvatuksen ja hevosurheilun
edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus Oy:n tuotoista. Palkkiot
välitetään Suomen Hippoksen kautta.
Suomenratsujen osuus:
Mitalit ja mestarille loimi.
Kilpajärjestäjien osuus:
Kilpailuiden myöntämisen jälkeen kilpailu julkaistaan KIPAn
kilpailukalenterissa ja kutsu avataan kilpailusääntöjen määrittämässä
ajassa KIPAssa. Kilpailuiden järjestäjä saa itselleen luokan ilmoittautumisja lähtömaksut (pois lukien SRLn veloittamat maksut). Järjestäjä maksaa
mitalistien rahapalkinnot (800, 500 ja 300€) suoraan mitalisteille. KIPAn
maksuturvan kautta näitä palkintorahoja ei voida maksaa, koska kyseessä
on kahden osakilpailuin yhteistulos ja KIPAn maksuturvan kautta voi
maksaa vain luokkakohtaisia palkintoja.
Maksetuista palkinnoista toimitetaan lasku Suomen Hippokselle erillisen
laskutusohjeen mukaisesti. Laskutusohje lähetetään tämän ohjeen liitteenä.
Laskun liitteeksi laitetaan eritelty lista maksetuista palkinnoista. Laskussa
tulee näkyä selvästi järjestäneen seuran nimi, yhteystiedot, yhteyshenkilö
sekä tilitiedot. Lisäksi laskulle on merkittävä selvästi järjestetyn kilpailun
tiedot. Lasku maksetuista palkinnoista tulee toimittaa Suomen Hippoksen
laskutukseen kuukauden (1 kk) kuluessa kilpailun järjestämisestä. Suomen
Hippoksella ei ole velvoitetta maksaa myöhässä toimitettua laskua
palkinnoista.
Kilpailun järjestäjä hankkii kukat mitalisteille palkintoseremoniaan.
Palkintojen jako pyritään suorittamaan juhlavasti yleisön edessä. Samoissa
este- ja kouluratsastuskilpailuissa järjestetään myös vähintään toinen vain
suomenhevosille avoin luokka, ”verryttelyluokka”. Tarkista aina
lajikohtaiset ajantasaiset säännöt SRL:n kilpailusäännöistä.
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Luokkien lähtömaksu ei saa olla korkeampi kuin vastaavassa muussa
luokassa. Luokat ratsastetaan viikonloppuna yleisöystävälliseen aikaan
(yleensä alkaen klo 10-17)
Ilmoitusvelvollisuus:
Kilpailujärjestäjä sitoutuu järjestämään kilpailut sovittuna ajankohtana,
päivää ei saa muuttaa. Pyydämme ottamaan yhteyttä ongelmatilanteissa
osoitteeseen: hipposluokat@suomenratsut.fi
Julkaisuvapaata valokuvaa palkintojenjaosta toivotaan. Kilpailujärjestäjä
sitoutuu noudattamaan kaikkia yleisiä sekä lajikohtaisia SRL:n sääntöjä.
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