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.
Ratsastuslajien kilpailukutsuun luokkatietoihin ”Kilpailu tasolla 3-4, huomioi
kvaalit.”

kenttäratsastus:

95 cm, kaksipäiväisenä 3-tasolla (kouluohjelman vaikeustaso enintään
helppo B)

valjakkoajo:

Helppo luokka 2- tai 3-tasolla. Osallistumisoikeus B-luvalla.

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 lasku Suomen Hippokselle erillisen
laskutusohjeen mukaisesti. 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.
Prix de Hippos -luokkien sekä Suomenhevosten mestaruuksien
rahapalkinnot kohdennetaan hevoskasvatuksen ja hevosurheilun
edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus Oy:n tuotoista. Palkkiot
välitetään Suomen Hippoksen kautta.
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.
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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. Lisätiedot ja tiedustelut:
hipposluokat@suomenratsut.fi
Julkaisuvapaata valokuvaa palkintojenjaosta toivotaan. Kilpailujärjestäjä
sitoutuu noudattamaan kaikkia yleisiä sekä lajikohtaisia SRL:n sääntöjä.

Kilpailuluokkaohjeet PhD / päivitys 16.01.2018 / Suomenratsut ry.

