Infoa kilpailuista
Kilpailujen tasot:
Kilpailuharjoitus
Seura- tai Green Card-jäsenyys osallistujilta suositeltavaa. Ratsastusasu vapaa, pitää kuitenkin
olla ratsastussaappaat tai -kengät, ratsastushousut ja kypärä tai turvakypärä rataesteissä ja
kenttäkilpailussa. Kilpailuharjoituksissa ei jaeta palkintoja, eikä julkaista virallisia tulosluetteloita.
Kilpailuharjoitus on avoin kutsutuille ratsukoille.
Sallitut arvostelumenetelmät esteratsastus: A.1.0, A.1.1., 367.1, 367.2, AM5, AM3, AM4, AM6,
Taitoarv. Tuomarilta/ratamestarilta edellytetään ko. pätevyyttä. Järjestämisoikeus on talleilla,
ratsastuskouluilla, seuroilla, ratsastusalan yrityksillä.
Seurakilpailut
Ratsastajalta vaaditaan seurajäsenyys, muita asiakirjoja ei. Asu vapaa (kuitenkin kuten
kilpailuharjoituksessa). Palkintoina jaetaan vain esinepalkintoja. Seurakilpailu on avoin
kutsutuille seuroille. Seurakilpailusta ei saa Alueranking-pisteitä.
Sallitut arvostelumenetelmät: esteratsastus: A.1.0, A.1.1., 367.1, 367.2, AM5, AM3, AM4, AM6,
Taitoarv. Tuomari- ja alueratamestarioikeudet sekä toimihenkilölisenssi vaaditaan
toimihenkilöiltä. Järjestämisoikeus on seuroilla. Järjestäjällä ilmoitusvelvollisuus
virkaeläinlääkärille ja päivystävälle eläinlääkärille.
Aluekilpailut
Ratsastajalta vaaditaan seurajäsenyys ja aluelupa. Hevoselta maksettu vuosimaksu. Mikäli
alueluokka ratsastetaan kansallisen kilpailun yhteydessä, tulee esittää myös hevosen
rokotustodistus. Aluekilpailuissa palkintoina voi olla myös rahapalkintoja (katso aluesäännöistä
minimipalkintojen taulukko). Jos luokkaan osallistuu vähemmän kuin kolme ratsukkoa, se ei
ole alueellinen.
Ratsastusasuna käytettävä SRL:n kilpailusääntöjen määrittämää asua helppo B ja 110 cm sekä
niitä vaikeammissa luokissa sekä aluemestaruus luokissa. Muulloin riittää siisti asu, johon
kuuluu valkoiset ratsastushousut, -saappaat tai -kengät (+ saapasvarret) ja siisti pusero sekä
muissa kuin kouluratsastuskilpailuissa SRL:n hyväksymä, kiinnitetty turvakypärä.
Kenttäkilpailussa turvakypärä, ratsastussaappaat sekä turvaliivi ovat pakollisia kestävyys- ja
maastokokeen aikana.
Aluekilpailu on avoin aluekilpailuluvan omaaville ratsastajille. Aluekilpailuissa ratsastajan
alaikäraja on poniluokissa 8 vuotta ja hevosluokissa 10 vuotta.
Taso:
Este: 80 - 130 cm (ponit alkaen 60/70cm). Sallitut arvostelumenetelmät:
arvostelumenetelmissä myös A.2.0 ja vaikeutuva ratsastus § 363.
Koulu: Helppo C - Vaativa B
Kenttä: Harraste - Helppo

Luokissa sijoittuneille Alueranking-pisteet.
Tuomari- ja alueratamestarioikeudet sekä toimihenkilölisenssi vaaditaan toimihenkilöiltä.
Eläinlääkäri pakollinen re + ke + matka. Järjestämisoikeus on seuroilla.
Kansallinen kilpailu
Ratsastajalta vaaditaan seurajäsenyys ja kansallinen kilpailupa. Hevoselta rekisterikirja ja vuosimaksu, rokotustodistus sekä poneilla mittaustodistus.
Ratsastusasuna käytettävä SRL:n kilpailusääntöjen määrittämää asua.
Vähintään minimivaatimuksien mukaiset rahapalkinnot (KS I, minimipalkintotaulukko). Avoin
kaikille kansallisen kilpailuluvan omaaville (ko + ke + re =A-lupa tai C-lupa. B-lupa: valjakko,
matka, vikellys, lännenratsastus, vammaisratsastus). Jos luokkaan osallistuu vähemmän kuin
kolme ratsukkoa, se ei ole kansallinen.
Taso:
Este: 120 cm alkaen ja erityisryhmät ponit 90/100 cm, SH 100 cm, nuoret hevoset ja juniorit
110 cm. Sallitut arvostelumenetelmät: kaikki arvostelumenetelmät rajoituksin (ponit, nuoret
hevoset)
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. Eläinlääkäri pakollinen re + ke + matka.
Järjestämisoikeus: seurat ja SRL:n kanssa erillissopimuksen tehneet yritykset.
Kaikissa kilpailussa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä aluekilpailusäännöissä mainituin lisäyksin.
Aluekilpailujen palautelomake:
Kilpailujen jälkeen tulee tulokset toimittaa KIPA:an mahdollisimman pian. Aluekilpailuista pitää
lähettää Päiville aluekilpailujen palautelomake viikon kuluttua kilpailun päättymisestä.
Kansallisista kilpailuista lomake palautetaan liittoon. On tärkeää seurata aluekilpailujen
onnistumista ja näin ollen saada palautetta. Ilman lomakkeen palauttamista seura ei myöskään
ole oikeutettu seuraranking-pisteisiin.
Seuraranking:
Pohjoissuomalaiset ratsastusseurat voivat kerätä vuoden 2004 alusta lähtien seurarankingpisteitä. Alla on lueteltu seuran toiminta, josta voi kerätä pisteitä. Pisteisiin oikeutetut
tapahtumat, osallistumiset ym. ilmoitetaan välittömästi tapahtuman jälkeen lomakkeella
(löytyy osoitteesta http://www.ratsastus.fi/cgi-bin/iisi3.pl?cid=srl-pohjoissuomi&mid=33&sid=20081) ja palautetaan osoitteeseen Päivi Rantala, Ristikarintie 1 H 8, 92160
Saloinen. Pisteet kertyvät vain seuran itsensä ilmoittamien tapahtumien mukaan, joten ilmoita
aina kaikista pisteisiin oikeuttavista tapahtumista!!! Avut ja ohjat -lehdessä julkaistuista jutuista
pisteet lisätään ilman erillistä ilmoitusta, mikäli jutun lähettäjän seura on tiedossa. Juttuja voi
kirjoittaa kilpailuista, tapahtumista, koulutuksista, seuran toiminnasta, tallielämästä jne.

(juttuihin mielellään myös kuvia mukaan!) Eniten pisteitä kerännyt seura palkitaan 150 €
stipendillä, joka lunastetaan koulutukseen osallistumisesta aiheutuneista kuluista kuitteja
vastaan. Seurat keräävät pisteitä seuraavasti kuluvan vuoden toiminnasta:
Osallistuminen Suomen KAIKKIEN ratsastusjaostojen toimintaan
- Sääntömääräiset kokoukset 2p/seura
- Seminaarit ja koulutukset 2p/osallistuja
- Jutut seuran tapahtumista tms. A&O lehdessä 1p/juttu
Kilpailujen järjestäminen kun tulokset JA tilastointilomake toimitettu viikon kuluessa
kilpailuista
- Kansalliset kilpailut & aluemestaruudet 5p
- Aluekilpailu 4p
Seuran jäsenistöstä aktiivisuuden perusteella 0.5p/hlö
- Toimihenkilölisenssin lunastanut henkilö
- Nuori Suomi ohjaaja
- Tosi Nuori Suomi ohjaaja
- Nuorten Akatemian tutor
- Nuoret Johtajat
Seurarankingin kolmen kärki on tällä hetkellä: Oulun Ratsastajat, Kajaanin Ratsastusseura ja
Kentaurit98.
Rokotukset ja kilpailuluvat:
Kaikilla alue- ja kansallisissa kilpailuissa kilpailevilla hevosilla ja poneilla tulee olla vuosimaksu
maksettuna ennen ensimmäisiä kilpailuja.
Hevosen vuosimaksut 17 @, jokainen kilpailija hakee ne KIPA:sta (tulostettavissa viikolla 4) ja
jos on uusi kilpaileva polle kyseessä niin maksulapun voi pyytää Päiviltä (
paivi.rantala@ratsastus.fi, 050–305 8155). Esitäytettyjä viitepankkisiirtoja edellisen vuoden
maksujen perusteella ei lähetetä hevosten omistajille. Kaikki hevoset ja ponit, jotka ovat
Suomen Hippoksen rekisterissä, saavat oman viitenumeronsa SRL:n kilpailupalveluohjelma
KIPA:n kautta. Hevosen, jota ei ole rekisteröity Suomen Hippokseen, vuosimaksu maksetaan
edelleen ns. blankolomakkeella, joita saa tilata myös Päiviltä. Suomen Ratsastajainliitto ry:n
hyväksymien ratsastuskoulujen ja harrastetallien hevosten vuosimaksu käytäntö säilyy ennallaan
eli maksu blankolomakkeella. Nämä lomakkeet toimitetaan alkuvuodesta kouluille ja talleille.
Ohje miten löydät KIPA:sta hevosesi viitenumeron:
1. SRL:n kilpailupalveluohjelma, KIPA, löytyy SRL:n internet sivuilta osoitteesta www.ratsastus.fi.
2. Klikkaa palkkia: KILPAILUPALVELU-KIPA
3. Klikkaa: Ratsujen vuosimaksut

4. Etsi hevosesi/ponisi tiedot rekisterinumerolla tai nimellä.
5. Kirjoita viitenumero muistiin tai tulosta sivu
6. Maksa viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäistä kilpailua vuosimaksu. Näin varmistat, että
tieto maksetusta vuosimaksusta on myös kilpailun järjestäjällä. Muussa tapauksessa ota kuitti
mukaan kilpailuihin, jolla vahvistat kisajärjestäjälle maksun.
Jos sinulla ei ole käytössä internetiä voit tiedustella hevosesi viitenumeron Suomen
Ratsastajainliitosta Kuusiston Mintulta (minttu.kuusisto@ratsastus.fi).
Rokotusmääräykset
Nämä säännöt ovat voimassa myös Pohjois-Suomen alueella kansallisten kilpailujen yhteydessä
olevissa alueluokissa.
Kansallisiin kilpailuihin osallistuvien hevosten ja ponien on oltava rokotettu
hevosinfluenssaa vastaan FEI:n edellyttämällä tavalla.
Rokotustodistuksesta tulee käydä ilmi, että hevonen/poni on saanut yhden rokotuksen ja sen
jälkeen toisen rokotuksen vähintään 21 ja enintään 92 päivän kuluttua ensimmäisestä
rokotuksesta. Tämän jälkeen rokotusten väli ei saa olla
enemmän kuin 12 kk/(365 päivää). FEI suosittelee tehosterokotuksen antamista kuuden
kuukauden välein.
Kilpailupaikalle saavuttaessa viimeisestä rokotuksesta täytyy olla kulunut
vähintään kahdeksan päivää.
Eläinlääkärin allekirjoittama rokotustodistus on esitettävä kilpailukansliassa.
Mikäli todistusta ei esitetä, ei hevonen/poni voi osallistua kilpailuun, eikä sitä
majoiteta kilpailutalleihin.
Kilpailuluvat:
Seurojen jäsensihteerit tulostavat Sporttirekisteristä kaikille kilpailijoille alueluvat sekä kansalliset
luvat, tämä koskee sekä vanhoja että uusia kilpailijoita. (Liitto ei lähetä enää maksulappuja).
Kilpailijat maksavat kyseiset maksut maksulapussa ilmoitetulle tilille, siis liiton tilille. KUKAAN
EI SAA MAKSAA KILPAILULUPAMAKSUJA JAOKSEN TILILLE!!!
Maksut ovat vuonna 2004, 12€ helmikuun loppuun ja 1.3. alkaen 17€ aluelupien osalta.
Kansalliset maksut: A-lisenssi 100€ (sis. alueluvan), B-lisenssi 34€ (sis. alueluvan) ja C-lisenssi
26€. Vuoden 2005 lupien hinnat lienevät samat. Seuran jäsenmaksu täytyy olla maksettuna
ennen kuin pystyt maksamaan kilpailuluvan.
Hevosen vuosimaksut 17 @, jokainen kilpailija hakee ne viimevuotiseen tapaan KIPA:sta
(tulostettavissa viikolla 4) ja jos on uusi kilpaileva polle kyseessä niin maksulapun voi pyytää
Päiviltä.

Ennen aluekilpailuluvan myöntämistä ratsastaja:
1.on saavuttanut hyväksytyn suorituksen seurakilpailuista
- esteratsastuksessa 80 cm:n luokasta (ponit 70 cm ja pienet ponit 60 cm)
- kouluratsastuksessa helppo C-tason luokasta
2. on osallistunut sääntökoulutukseen ja –kokeeseen, jonka pitää alue tai seura

Kilpailija:
- anoo luvan seuransa kautta.
- saa viitepankkisiirron seuralta luvan maksamiseen.
- maksaa luvan itse pankkiin (ei seuralle) mainiten VIITENUMERON eräpäivään mennessä.
- Huom.! Ennen kortin saantia maksukuitti käy aluekilpailuluvasta.
- Mikäli korttia ei ala tulemaan ota yhteyttä aluesihteeriin.
Seura:
- tarkistaa ratsastajan aluelupakelpoisuuden.
- järjestää uusille aluelupaa haluaville ratsastajille sääntökoulutuksen ja kirjallisen kokeen ennen
luvan myöntämistä.
- toimittaa viitepankkisiirron aluelupaa hakeneelle seuran jäsenelle.
- toimittaa nimilistan tiedoksi alueelle niistä ratsastajista joille seura on myöntänyt vuonna
2004 uuden alueluvan.
- ei anna pankkisiirtoa tai lupakorttia sellaiselle henkilölle, joka EI OLE maksanut vuoden 2004
jäsenmaksuaan.
- hoitaa jäsentensä osoitteenmuutokset Päiville. Alue käyttää samaa rekisteriä.
- voi myöntää aluekilpailuluvan vain seuran varsinaiselle jäsenelle tai perhejäsenelle eli niille,
jotka seura ilmoittaa SRL:on jäsenikseen. Ns. kannatusjäsenet, joita ei ilmoiteta SRL:on eivät voi
anoa aluekilpailulupaa.
KANSALLINEN KILPAILULUPA SISÄLTÄÄ ALUEKILPAILULUVAN
Ratsastajan kansalliseen kilpailulupaan kuuluu vuonna 2004 kiinteästi myös aluekilpailulupa.
Kansallisen A-ja B-luvan haltijoiden ei siis tarvitse enää erikseen lunastaa aluelupaa. A-Luvan
hinta tulee olemaan 100e ja B-luvan 34e.

