Päivitys 5.4.2016
Suomenhevosten Mestaruus
Suomenhevosmestaruuksissa pyritään ratkomaan vuosittain paras suomenhevosratsukko/-valjakko
kyseisessä lajissa. Pääpalkinnot maksaa Suomen Hippos ry. 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 2014 luokat olivat FEI World Dressage Challenge test B 2001
(Helppo A) kangilla ja Suomenhevosten Mestaruus Kür 2012 kangilla.
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:

suomenhevosten vaativa (=ponien vaativa)
Ratsastuslajien kilpailukutsuun luokkatietoihin ”Kilpailu tasolla 3-4, huomioi
kvaalit.”
 poistetaan tieto, että saa kilpailla D-luvalla (SRLn pyynnöstä)

valjakkoajo:

Kilpailu 3-tasolla, helpossa luokassa (rotumestaruus). Osallistumisoikeus
D-luvalla.
 poistetaan tieto, että saa kilpailla D-luvalla (SRLn pyynnöstä)

Suomen Hippoksen osuus:
800, 500 ja 300 euron mitalirahapalkinnot maksaa Suomen Hippos
Kilpailua seuraavana arkipäivänä toimitetaan luettelo Hippokselle, jossa
näkyy palkittu ratsukko, palkinnon saajan nimi ja tilinumero sekä
palkintosumma ja järjestäjän allekirjoitus.
Suomenratsujen osuus:
Mitalit ja mestarille loimi.
Kilpajärjestäjien osuus:
Kilpailuiden myöntämisen kilpailu julkaistaan KIPAn kilpailukalenterissa ja
kutsu avataan kilpailusääntöjen määrittämässä ajassa KIPAssa.
Kilpajärjestäjä saa itselleen luokan ilmoittautumis- ja lähtömaksut (pois
lukien SRLn veloittamat maksut). Maksaa mahdolliset luokkapalkinnot
maksuturvan kautta. 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.
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. Kilpailua seuraavana arkipäivänä toimitetaan
luettelo Hippokselle, jossa näkyy palkittu ratsukko/valjakko, palkinnon
saajan tilinumero. Listan toimitus: Suoralle (toimisto@suomenratsut.fi) sekä
Hippokseen (minna.maenpaa@hippos.fi)
Julkaisuvapaata valokuvaa palkintojenjaosta toivotaan. Kilpailujärjestäjä
sitoutuu noudattamaan kaikkia yleisiä sekä lajikohtaisia SRL:n sääntöjä.
Kisaohjeet / Suomenratsut ry.

Päivitys 5.4.2016
Prix de Suomen Hippos
Prix de Suomen Hippos luokilla pyritään edistämään suomenhevosten ratsastuskäyttöä monipuolisesti.
Jaettavien luokkien määrä vaihtelee vuosittain ja luokat jakaa Suomenratsut ry. hakemuksiin perustuen.
Luokka täytyy järjestää lauantaina tai sunnuntaina, muusta täytyy sopia.
Kilpailujen taso:
kouluratsastus:

Vähintään 3-tason kilpailussa järjestettävä vähintään helppo A (ei
kuitenkaan Helppo A Kenttäkilpailuohjelma n:o 6)

esteratsastus:

Vähintään 3-tason kilpailussa järjestettävä, vähintään 100cm,
kaksivaiheinen, A2, AM5, 367 (kaikki); paremmuusjärjestykseen pyrittävä
saamaan ratsukot, jotta palkinnot saadaan maksettua ao. mukaan. Muuhun
arvosteluun kysyttävä lupa erikseen Suomenratsuilta.

 poistetaan tieto, että saa kilpailla D-luvalla (SRLn pyynnöstä)
kenttäratsastus:

kaksipäiväisenä

valjakkoajo:

Helppo luokka 2- tai 3-tasolla. Osallistumisoikeus D-luvalla.
 poistetaan tieto, että saa kilpailla D-luvalla (SRLn pyynnöstä)

Luokkarajaus:

Avoin suomenhevosille.

Suomen Hippoksen osuus:
Hippos maksaa palkintorahat järjestävälle seuralle; 400, 300, 200, seur.
100 (eli kaikille lopuille sijoittuneille 100e). HUOM kouluratsastuksessa
kutsuun: 400, 300, 200, seur. 100, mikäli luokka joudutaan jakamaan
palkinnot 300, 200, seur. 100.
Suomenratsujen osuus:

Päättää luokkien järjestävät seurat vuosittain.

Kilpajärjestäjien osuus:
Kilpailuiden myöntämisen jälkeen kilpailu julkaistaan KIPAn
kilpailukalenterissa ja kutsu avataan kilpailusääntöjen määrittämässä
ajassa KIPAssa. Kilpajärjestäjä saa itselleen luokan ilmoittautumis- ja
lähtömaksut (pois lukien SRLn veloittamat maksut). Kilpailun järjestäjä
maksaa palkinnot KIPAn maksuturvan kautta. Maksetuista palkinnoista
toimitetaan lista Suomen Hippokselle (minna.maenpaa@hippos.fi), jonka
perusteella Suomen Hippos maksaa summan seuralle. Palkintojenjako
pyritään suorittamaan juhlavasti yleisön edessä ja sijoittuneista vähintään 6
kutsutaan palkintojen jakoon ratsain/valjakkona.
Samoissa este- tai kouluratsastuskilpailuissa järjestetään myös vähintään
toinen vain suomenhevosille avoin luokka, ”verryttelyluokka”. Tarkista aina
lajikohtaiset ajantasaiset säännöt SRL:n kilpailusäännöistä.
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. Viikon kuluessa kilpailusta toimitetaan lista, jossa
näkyy palkittu ratsukko/valjakko, palkintosumma ja milloin palkinto on
maksettu/maksetaan ja tämä järjestäjän vahvistamana. Lisäksi järjestäjän
tilitiedot, jonne Hippos maksaa summan takaisin. Listan toimitus: Suoralle
(toimisto@suomenratsut.fi) sekä Hippokseen (minna.maenpaa@hippos.fi)
Julkaisuvapaata valokuvaa palkintojenjaosta toivotaan. Kilpailujärjestäjä
sitoutuu noudattamaan kaikkia yleisiä sekä lajikohtaisia SRL:n sääntöjä.

Kisaohjeet / Suomenratsut ry.

