Aluekilpailusäännöt
Pohjois-Suomen alueen tarkennukset lisätty 29.1.2003 / päivitetty 8.8.2008

ALUEKILPAILUT
Kilpailujen taso
Kilpailut jaetaan tason mukaan seuraavasti: kilpailuharjoitus, seurakilpailut, aluekilpailut, kansalliset kilpailut
ja kansainväliset kilpailut. Ominaispiirteet on esitetty liitteessä 1 (Kilpailujärjestelmä).

Aluekilpailut
Määritelmä
Aluekilpailuja ovat SRL:n aluejaostojen hallituksen hyväksymät, alueen kilpailukalenteriin merkityt, alueen
jäsenseurojen järjestämät ratsastuskilpailut, joissa vaaditaan alueellinen kilpailulupa ratsastajalta ja
hevoselta vuosimaksu. Kilpailuluokka ei ole alueellinen, jos siihen osallistuu vähemmän kuin kolme
ratsukkoa.
Hevosella / ponilla on oltava voimassa oleva rokotustodistus

Kilpailujen järjestäminen, osanottajat, säännöt
Aluekilpailuja saavat järjestää alueen jäsenseurat.
Aluekilpailut ovat avoimia kaikille SRL:n jäsenseuroja edustaville ratsastajille, jotka ovat seurojen varsinaisia
jäseniä. (jäsen ilmoitettu SRL:oon seuran jäseneksi tai perhejäseneksi).
Aluekilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä ja kilpailujen järjestämismääräyksiä ja -ohjeita tässä
ohjeessa mainituin lisäyksin.
Este- (maksimi 100 cm) ja koulukilpailuihin saa osallistua 4-vuotiaalla hevosella yhteen luokkaan
kilpailupäivänä. Lyhyisiin kenttäkilpailuihin saa osallistua 4-vuotiaalla hevosella. Jos jalostusori osallistuu
kenttäkilpailuun korvatakseen oritestin kestävyyskokeen, tulee ratsastajalla olla kansallinen kilpailulupa.
Muissa lajeissa noudatetaan lajisäännöissä ilmoitettuja hevosten ikärajoja.
Pohjois-Suomen ratsastusjaosto on päättänyt, että 100 cm ja sitä alempiin esteluokkiin sekä helppo B ja sitä
helpompiin koululuokkiin saa samalla hevosella/ponilla osallistua kaksi (2) ratsastajaa.
Aluemestaruuskilpailuissa samassa luokassa samalla hevosella/ponilla saa kilpailla vain yksi ratsastaja.
Kilpailun järjestäjän tulee valvoa, ettei sama hevonen/poni starttaa samana päivänä useammin kuin
kahdesti.
Sama ratsukko ei voi osallistua sekä a) että b) kategorioihin.

Aluekilpailuissa ratsastajan alaikäraja poniluokissa on 8 vuotta ja hevosluokissa on 10 vuotta.
Kenttäratsastuksessa kuitenkin poniluokissa10 vuotta ja hevosluokissa 12 vuotta.

Kilpailukalenteri ja kutsu
Aluejaosto julkaisee kilpailukalenterin alueen aluekilpailuista, kalenterissa voidaan ilmoittaa myös alueen
kaikki kilpailut. Aluekilpailukalenteria aluekilpailujen osalta ei saa muuttaa ilman aluejaoston hallituksen
päätöstä. Seurat anovat aluekilpailujen järjestämisoikeutta aluejaostolta sen antamien ohjeiden mukaan.
Aluekilpailujen kutsut hyväksyy aluejaoston nimeämä henkilö. Kutsut laaditaan kansallisten kutsujen
muotoon ja niiden jakelu hoidetaan aluejaoston antamien ohjeiden mukaan.

Palkinnot ja maksut
Aluekilpailuissa jaetaan ruusukkeiden lisäksi joko raha- ja/tai esinepalkintoja. Ensimmäisen palkinnon tulee
olla vähintään kaksi (2) kertaa ilmoittautumis- ja lähtömaksun summan arvoinen, pienimmän palkinnon
vähintään ilmoittautumis- ja lähtömaksun summa. Edellä mainittu koskee myös esinepalkintoja, joiden on

oltava asiallisia. Liitteenä taulukko maksuista.
Järjestäjä voi halutessaan palkita poniratsukot erikseen, jos heitä on avoimissa luokissa. Tällöin suositellaan
luokkien jakoa a) ponit b) muut. Poneille suositellaan järjestettävän myös vain poneille avoimia alueluokkia.
Kilpailuissa joissa eläinlääkäri vaaditaan, voi järjestäjä periä eläinlääkärimaksun.
Turvallisuus
Este-, kenttä- ja matkaratsastuskilpailuissa eläinlääkärin on oltava kilpailupaikalla kilpailualueen välittömässä
läheisyydessä. Lisäksi kenttäratsastuskilpailuissa eläinlääkäri tavoitettavissa radiopuhelimitse. Muissa kuin
em. lajeissa (este, kenttä, matka) riittää, mikäli on järjestetty mahdollisuus eläinlääkärin nopeaan paikalle
saamiseen (= ilmoitettu päivystävälle eläinlääkärille hyvissä ajoin etukäteen).

Pohjois-Suomen alueella turvallisuuspäällikkö ja turvallisuussuunnitelma ovat pakolliset. Jokaiseen
aluekilpailuun on nimettävä turvallisuuspäällikkö, joka laatii kilpailun turvallisuussuunnitelman
(vähimmäisvaatimukset täyttävä malli liitteenä). Suunnitelma on esitettävä kilpailun puheenjohtajatuomarille
ennen kisapäivän alkamista.
Kilpailualue on suunniteltava vaaratilanteet minimoiden ja sinne on järjestettävä valvonta.
Turvallisuuspäälikkö huolehtii yhteydenpidosta viranomaisiin sekä ennen kisoja (ajo-ohjeet kilpailupaikalle ja
aluekartta) sekä mahdollisen onnettomuuden sattuessa.
Järjestäjän tulee myös informoida ensihoitohenkilökuntaa sekä eläinlääkäriä päätöksenteon pohjaksi siitä,
millaisia tapaturmia voi kilpailuissa sattua, sekä huolehdittava siitä, että tarpeellinen kalusto on saatavilla.
Ensiapu ja eläinlääkäri
Este-, kenttä- ja matkaratsastuskilpailuissa tulee olla ensiapuvalmius; lääkäri (tai ambulanssi tai
ensiapuryhmä) sekä heillä asianmukaiset varusteet. Ensiapuryhmällä tarkoitetaan SPR:n (tai vastaavaa
koulutettua ja/tai ammatikseen alalla toimivaa) ensiapuryhmää. VAI ryhmän jäsenten tulee olla koulutettuja
(väh EAI / II tai alalla ammatikseen toimivia henkilöitä)????
Suositus: aluekilpailuissa lääkäri paikalla. Kaikissa lajeissa tulee kilpailupaikalla olla mahdollisuus
viivytyksettä hälyttää apua.
Tuomarit
Aluekilpailuihin on nimettävä kilpailun johtaja ja tuomariston puheenjohtaja ja vähintään yksi tuomariston
jäsen. Puheenjohtaja tuomari on oltava nimettynä ennen kuin kutsu hyväksytään.
Tuomareilla ja ratamestareilla tulee olla SRL:n myöntämät toimihenkilöoikeudet sekä voimassa oleva
toimihenkilölisenssi. Tuomaristo vastaa stewarditoiminnasta. Suositellaan erillisen stewardin nimeämistä.
Aluemestaruuskilpailujen tuomaristosta ja ratamestarista päättää aluejaoston hallitus yhdessä kilpailun
järjestävän seuran kanssa.
Mestaruuskilpailuissa tuomaristossa on vähintään kolme (3) tuomaria (tuomariston puheenjohtaja ja kaksi
tuomariston jäsentä) sekä erillinen stewardi.
Ainoastaan SRL:n jäsenseurojen liitolle ilmoittamat henkilöjäsenet ja Green Cardin haltijat on vakuutettu
jäsenmaksuun ja Green Cardiin sisältyvällä vakuutuksella. Järjestäjien on varmistauduttava muiden
käyttämiensä toimihenkilöiden vakuutusturvasta.

Aluemestaruuskilpailut
Aluemestaruusluokat voivat olla avoimia kaikille tai vain alueen jäsenseuroja edustaville ratsastajille. Mikäli
luokka on avoin kaikille, jaetaan se kahteen osaan a) avoin kaikille ja b) avoin mestaruudesta kilpaileville
ratsukoille Ratsastaja voi kilpailla aluemestaruudesta vain yhdellä hevosella. Jos ratsastaja osallistuu
luokkaan usealla hevosella, eikä luokka ole avoin kaikille, hän lähtee ensimmäisenä sillä hevosella, jolla
kilpailee mestaruudesta. Luokka on virallinen aluemestaruusluokka, kun siihen osallistuu vähintään kolme
(3) ratsukkoa. Osanottajien vähyyden vuoksi voidaan luokkia yhdistää.
Kilpailija voi osallistua ainoastaan yhteen aluemestaruusluokkaan kussakin lajissa kalenterivuoden aikana.
Edellä mainittu ei koske suomenhevos-, nuorten hevosten-, tyyli- ja joukkuemestaruuksia.
Aluemestaruuskilpailuista on alueella erilliset ohjeet.

Mestaruusluokissa jaetaan aluemestaruusmitalit.
Jaoston hallitus päättää kilpailtavista aluemestaruuksista ja kilpailuluokkien tasosta vuosittain.

Esteradat ja kouluohjelmat
Alue-estekilpailujen ratapiirrokset tulee tarkistuttaa jaoston nimeämällä kansallisella ratamestarilla. Ponit,
ratsastajan iästä riippumatta,lähtevät luokkien alussa ja heille lyhennetään sarjavälejä.
Turvakannattimien käyttö on pakollista aluekilpailuissa myös verryttelyalueella. Näissä kilpailuissa
hyväksyttyjä turvakannattimia ovat FEI:n hyväksymät REMO ja CARO sekä Ruotsissa näiden lisäksi
hyväksytyt PUUKARTANO ja HILTOP.
Turvakannattimia käytetään pituusesteiden (okseri, trippeli) takimmaisen puomin kannattimena. Muille
puomeille käytetään normaalikannattimia.
Kouluratsastuksen avoimet helppo A-luokat ratsastetaan joko nivel- tai kankikuolaimella, ellei kutsussa
muuten määrätä. Junioreille avoimet helppo A-luokat ratsastetaan aina nivelkuolaimilla. Kouluratsastukseen
osallistuva poniratsukko ratsastaa ohjelmat aina nivelkuolaimilla.

Kilpailulupa, rokotukset, ponin mittaustodistus
Voidakseen osallistua aluekilpailuun ratsastajalla on oltava voimassa oleva aluekilpailulupa (tai
seurakilpailulupa) sekä hevosella Suomen Hippoksen rekisterinumero tai SRL:n myöntämä kilpailunumero
(tai Hippokseen rekisteröimättömillä ratsuilla AAA-numero, vuoden 2007 alusta lähtien ), sekä hevosen
vuosimaksu maksettuna. Aluekilpailulupa anotaan ja lunastetaan oman seuran kautta. Lupaa myöntäessään
seuran on varmistuttava siitä, että ratsastajan taidot ovat riittävät. Mikäli aluekilpailujen yhteydessä
järjestetään seurakilpailuluokkia, voi seura myöntää ratsastajalle vain niihin osallistumiseen oikeuttavan
luvan. Aluekilpailulupa on voimassa koko maassa.

Aluekilpailuissa hevosella/ponilla tulee olla voimassa oleva rokotustodistus, joka on esitettävä
kilpailukansliassa ennen ratsukon kilpailusuoritusta.
Aluekisoissa ei vaadita poneilta virallista mittaustodistusta. Epäselvissä tapauksissa pj tuomari voi velvoittaa
ponin vastuuhenkilön esittämään mittaustodistuksen seuraavissa aluekisoissa (EL:n todistus).

Rangaistukset ja vastalauseet
Kilpailujen tuomaristo voi rangaista vain kilpailijoita. Tuomariston määräämät rangaistukset ovat:
· Huomautus (suullinen)
· Varoitus (kirjallinen) varoituksena hevosen sopimattomasta kohtelusta tai sääntöjen vastaisesta kohtelusta.
(kaksi varoitusta kalenterivuoden aikana voi johtaa jaoston hallituksen erikseen määräämään
kilpailukieltoon).
· Sakko (kirjallinen) Summa 35-55 euroa maksetaan jaoston tilille.
· Kilpailusta sulkeminen luokan, päivän tai jäljellä olevan kilpailun ajaksi (kirjallinen)
Tuomariston puheenjohtaja tekee merkinnän rangaistuksesta tulospöytäkirjaan ja viralliseen tulosluetteloon.
Järjestävä seura on velvollinen tekemään rangaistuksesta kirjallisen ilmoituksen jaostolle.
Vastalauseen voi esittää yhdistyksen nimeämä joukkueenjohtaja, hevosen omistaja tai luokkaan osallistuva
kilpailija. Alaikäistä kilpailijaa ja hevosen omistajaa edustaa holhooja tai nimetty joukkueenjohtaja.
Vastalause on jätettävä tuomariston puheenjohtajalle seuraavissa aikarajoissa ja tapauksissa:
· välittömästi lähtöjärjestyksen ilmoittamisen kilpailijan tai hevosen kilpailukelpoisuudesta jälkeen
· kilpailujärjestelyistä välittömästi virallisen radannäytön aikana
· tuomareiden päätöksestä ½-tunnin kuluessa tuloksen kuuluttamisesta

· tuloksista ½-tunnin kuluessa kilpailuluokan päättymisestä.
Mikäli vastalausetta erityisestä syystä ei ole esitetty tuomaristolle, se voidaan lähettää aluejaostolle viiden (5)
päivän kuluessa kilpailujen päättymisestä.
Vastalause esitetään kirjallisesti. Vastalausemaksu 20 euroa lankeaa aluejaostolle. Maksu palautetaan, jos
vastalause hyväksytään.
Näyttövelvollisuus on vastalauseen esittäjällä. Kilpailijalle, jonka suoritusta vastalause koskee, tulee antaa
tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöstä.
Tuomariston on annettava vastalausetta koskevasta asiasta päätös heti asian tutkimisen jälkeen.
Tuomariston päätös annetaan vastalauseen esittäjälle kirjallisesti.

Kilpailuasu
Muissa kuin kouluratsastuskilpailuissa on käytettävä SRL:n hyväksymää turvakypärää.
Kilpailijoiden on käytettävä SRL:n kilpailusääntöjen määrittämää asua helppo B ja 110 cm sekä niitä
vaikeammissa luokissa. Muulloin riittää siisti asu, johon kuuluu valkoiset/vaaleat ratsastushousut, -saappaat
tai -kengät (+ saapasvarret) ja siisti pusero sekä SRL:n hyväksymä, kiinnitetty turvakypärä.
Aluemestaruuskilpailuissa on käytettävä SRL:n kilpailusääntöjen määrittämää asua.
Kenttäkilpailussa turvakypärä, ratsastussaappaat sekä turvaliivi ovat pakollisia este- ja maastokokeen
aikana. SRL:n hyväksymää terveyskorttia on käytettävä este- ja maastokokeen aikana . Terveyskortin
sijoituspaikka on vasemmassa käsivarressa tai muutoin vasemmalla puolen, heti näkyvissä.
Muuta
Aluejaoston hallituksen laatimista kilpailujen järjestämistä koskevista ohjeista on tiedotettava kilpailijoille,
kilpailujen järjestäjille ja toimihenkilöille.
Ratsastuskilpailujen tuomariston puheenjohtaja käyttää kilpailuissa aluejaoston päätäntävaltaa. Hän täyttää
kilpailujen arviointi- ja tilastointilomakkeen, joka lähetetään aluejaoston nimeämälle kilpailuvastaavalle.
Kilpailujen järjestämistä koskeviin kysymyksiin vastaavat aluejaoston hallituksen nimeämät henkilöt, jotka
myös opastavat tarvittaessa kilpailujen järjestäjiä.
Aluekilpailut tilastoituvat KIPAan, jossa julkaistaan vuosittain myös ratsastajien saavuttamat aluerankigpisteet.
Nämä ohjeet koskevat kaikkia aluekilpailuissa järjestettäviä luokkia, ellei toisin ole mainittu (esim.
seurakilpailulupa).
Aluekilpailuiden palkinnot ja maksut
Esteratsastuksen aluekilpailuissa jaetaan ruusukkeiden lisäksi rahapalkintoja seuraavan taulukon mukaan
EUR :
Luokka/sijoitus.I....II...III..IV...V....seur.
80cm (ponit)....25...17...12...12...12...12
90cm............25...17...12...12...12...12
100cm
..35...25...17...12...12...12
110cm
..45...35...25...17...12...12
120cm
..50...40...35...25...17...12
130cm
.60...50...40...30...25...12
Kouluratsastuksen aluekilpailuissa jaetaan ruusukkeiden lisäksi rahapalkintoja seuraavan taulukon mukaan
EUR:
Luokka/sijoitus I....II...III..IV...V....seur.
helppo C..25...17...15...12...12...12
helppo B..30...20...15...12...12...12
helppo A..40...30...20...15...12...12
vaativa B..45...35...25...15...12...12
Esinepalkintoja saa jakaa, jos esineiden arvo vastaa todistettavasti taulukon määräämää palkintosummaa.
Järjestäjä voi halutessaan jakaa suurempia palkintoja ja esinepalkintoja rahapalkintojen lisäksi. Taulukossa

esitetyt summat ovat minimisummia. Jos maksetaan enemmän, tulee suhde kuitenkin säilyttää.
Lähtö- ja ilmoittautumismaksu on yhteensä enimmillään 12 € ja jälki-ilmoittautumismaksu 17 €.
Este-, kenttä- ja matkaratsastuskilpailuissa turvallisuusmaksu porrastetaan useammalla hevosella
osallistuville siten, että ensimmäinen hevonen 8 €, toinen ja sitä seuraavat 4 €. Nämä summat ovat
maksimisummia. Järjestä noudattaa SRL:n hyväksymää turvallisuussuunnitelmapohjaa sekä sen ohjeita.
Turvallisuusmaksu voidaan periä jos paikalla on ulkopuolinen lääkäri/ambulanssi/ensiapuryhmä. tällöin
turvallisuusmaksuun voi sisällyttää myös eläinlääkärimaksun. Turvallisuusmaksulla katetaan
turvallisuusjärjestelyjen todelliset kulut, mutta se ei saa ylittää edellä säädettyä enimmäissummaa.

--------------------------------------Liite 1
KILPAILUJÄRJESTELMÄ 2001
TAVOITE
· ohjata kaikki kilpailutoiminta SRL:n kilpailujärjestelmään mukaan
· linjata kilpailutoiminnan vaatimukset ja kriteerit
· taata kilpailumahdollisuus eri tasoisille ratsastajille
· toteuttaa ratsastusurheilu 2000 strategia
Tässä esitetty Kilpailujärjestelmä on täydennetty Pohjois-Suomen alueella noudatettavilla säännöillä.

1. KILPAILUHARJOITUS
· Seurajäsenyys tai Green Card jäsenyys suositeltava
· Asu vapaa (pitää olla: ratsastussaappaat tai -kengät, ratsastushousut lajisääntöjen mukainen kypärä
· Ei palkintoja, ei virallisia tulosluetteloita
· Sallitut arvostelumenetelmät esteratsastus: A.1.0, A.1.1., 367.1, 367.2 (toisella vaiheella suositus A.1),
AM5, AM3, AM4, AM6,
Taitoarv.
· Avoin kutsutuille ratsukoille
· Tuomarilta / ratamestarilta edellytetään ko. pätevyyttä.
· Järjestämisoikeus: Tallit, koulut, seurat, ratsastusalan yritykset
2. SEURAKILPAILUT
· Seurajäsenyys vaaditaan, muita asiakirjoja ei
· Asu vapaa (pitää olla: ratsastussaappaat tai -kengät, ratsastushousut ja lajisääntöjen mukainen kypärä.
· Vain esinepalkintoja
· Sallitut arvostelumenetelmät: esteratsastus: A.1.0, A.1.1., 367.1, 367.2 2 (toisella vaiheella suositus A.1),
AM5, AM3, AM4, AM6, Taitoarv.
· Avoin kutsutuille seuroille
· Ilmoitusvelvollisuus virkaeläinlääkärille ja päivystävälle eläinlääkärille.
· Ei alueranking pisteitä
· Tuomari- ja alueratamestarioikeudet sekä toimihenkilölisenssi vaaditaan toimihenkilöiltä
· Järjestämisoikeus: Seurat

3. ALUEKILPAILUT
· Seurajäsenyys vaaditaan sekä aluekilpailulupa ratsastajalla ja hevosella vuosimaksu sekä KIPAn numero
(Suomen Hippoksen rekisterinumero tai SRL:n myöntämä kilpailunumero (tai Hippokseen
rekisteröimättömillä ratsuilla AAA-numero). Hevosen/ponin voimassaoleva rokotustodistus vaaditaan
· Myös rahapalkintoja (alueilla palkintotasosta minimisuositukset)
· Avoin aluekilpailuluvan omaaville
· Eläinlääkäri pakollinen re + ke + matka
· Asu
- Esteratsastus: Pohjois-Suomen alueella SRL:n kilpailusääntöjen määrittämää asu 110 cm:n sekä niitä
vaikeammissa luokissa sekä aluemestaruusluokissa. Muulloin riittää siisti asu, johon kuuluu valkoiset/vaaleat

ratsastushousut, -saappaat tai -kengät (+ saapasvarret) ja siisti pusero sekä SRL:n hyväksymä, kiinnitetty
turvakypärä.
- Kouluratsastus: Helppo B alkaen virallinen kilpailuasu
- Kenttäratsastus: turvaliivi pakollinen maasto osuudella.
· Sallitut arvostelumenetelmät esteratsastus: arvostelumenetelmissä myös A.2.0 ja vaikeutuva ratsastus §
363
. edellisten lisäksi Pohjois-Suomen alueella myös arvostelumenetelmät A.2.0 ja vaikeutuva ratsastus § 363
sallittu 100cm lähtien, § 366 Hit & hurry sallittu 110cm lähtien, § 367.3 sallittu 120cm lähtien, arvostelu § 335
arvostelu C erikseen harkiten 120cm lähtien. A.2.0 arvostelua ei suositella käytettäväksi 90cm ja sitä
pienemmissä luokissa.
· Pohjois-Suomen alueella kaikille avoimissa luokissa ponit lähtevät luokan alussa lyhennetyin sarjavälein,
ratsastajan iästä riippumatta.
· Taso:
- Este: 80 - 130 cm (ponit 60/70)
- Koulu: Helppo C - Vaativa B
- Kenttä: Harraste - Helppo
· Alue ranking pisteet tehdyn taulukon mukaan. Hevoset 90cm-> ponit 80cm->.
· Tuomari- ja alueratamestarioikeudet sekä toimihenkilölisenssi vaaditaan toimihenkilöiltä
· Järjestämisoikeus: Seurat
4. KANSALLINEN KILPAILU
· Seurajäsenyys + ratsastajalla kansallinen kilpailupa ja hevosella rekisterikirja tai SRL:n myöntämä
kilpailunumero ja vuosimaksu sekä poneilla mittaustodistus. Hevosen/ponin voimassaoleva rokotustodistus
vaaditaan
· Asu: SRL:n kilpailusääntöjen mukainen (ke - turvaliivi, terveyskortti maasto- ja kestävyysosuudella)
· Vähintään minimivaatimuksien mukaiset rahapalkinnot
· Avoin kaikille kansallisen kilpailuluvan omaaville (ko + ke + re =A-lupa tai C-lupa. B-lupa: valjakko, matka,
vikellys, lännenratsastus, vammaisratsastus).
· Eläinlääkäri pakollinen re + ke + matka
· Sallitut arvostelumenetelmät: esteratsastus: kaikki arvostelumenetelmät rajoituksin (ponit, nuoret hevoset)
· Taso:
- Este: 120 cm alkaen ja erityisryhmät ponit 90/100 cm, SH 100 cm, nuoret hevoset ja juniorit 110 cm.
- Koulu: Helppo A alkaen ja erityisryhmät helppo B (nuoret hevoset, ponit, suomenhevoset)
- Kenttä: Helppo - Vaikea
· Kansallinen puheenjohtajatuomari-, este-/koulutuomari ja ratamestarioikeus sekä toimihenkilölisenssi
vaaditaan toimihenkilöiltä
· Järjestämisoikeus: seurat ja SRL:n kanssa erillissopimuksen tehneet yritykset

5. SOVELLUTUKSIA
· Samassa kilpailussa voi olla alue- ja kansallisia luokkia yo. tasojaon mukaan.
· Samassa kilpailussa voi olla seura- ja alueluokkia yo. tasojaon mukaan. Tällöin seuraluokissa noudatetaan
aluekilpailun rokotusmääräyksiä.
· Kouluratsastus: sama ratsukko ei voi samana päivänä samoissa kisoissa osallistua sekä kans että
alueluokkiin.
· Kansallisissa kilpailuissa luokka ei voi olla avoin poneille ja hevosille, mutta se on jaettavissa a/b
Muuhun kuin edellä esitettyyn viralliseen kilpailutoimintaan osallistuminen (kilpailija, toimihenkilö, seura) voi
johtaa sulkemiseen virallisesta kilpailutoiminnasta.
Päätöksen asiasta on tehnyt SRL Tämä kilpailujärjestelmän määritys on liitetty sääntöihin ja on astunut
voimaan 1.1.2001.

