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Estesääntömuutokset 1.1.2008 alkaen
Suomen Ratsastajainliiton hallitus on kokouksessaan 18.12.2008 hyväksynyt seuraavat muutokset
Kilpailusääntöjen III osaan (Estesäännöt) ja KS I osan (Yleinen osa) liitteeseen 7 Kilpailujen
järjestämismääräykset ja ohjeet

A. KS III
1) Nyt varalla oleva pykälä 330 siirretään kohtaan 6. ESTERATSASTUSTA KOSKEVAT
ERITYISMÄÄRÄYKSET. Ja se kuuluu tulevaa KS I:n muutosta ennakoiden seuraavasti:
330. Jälki-ilmoittautuminen
Kilpailuun voi jälki-ilmoittautua vain, jos järjestäjä kutsussa antaa tähän mahdollisuuden.
Ilmoittautumisajan kuluessa ilmoittautuneet ratsastajat ja hevoset voidaan jälki-ilmoittaa kilpailun
luokkiin.
2) KS III pykälään 338 lisätään toimintaohje kohtaan B.22. Toisen tottelemattomuusvirheen
sattuessa. Toimintaohje: Luokissa, jotka ovat avoimia 4 – 6-vuotiaille hevosille, ratsukon
annetaan jatkaa toisen tottelemattomuusvirheen jälkeen (= hylätty suoritus). Kolmannen
tottelemattomuusvirheen sattuessa suoritus keskeytetään kolmella äänimerkillä.
3) 363. Vaikeutuva ratsastus
3. Kilpailu voidaan ratsastaa joko arvostelulla AM5 tai AM3 tai suoraan arvostelulla A.2.
Uusinnassa tulee olla vähintään kuusi estettä, joiden korkeutta ja/pituutta voidaan lisätä. Esteet
ratsastetaan samassa järjestyksessä kuin perusradalla ja ne säilyttävät perusradan pistearvot.
4. Radan viimeiselle esteelle voidaan rakentaa vaihtoehtoeste. Toisesta esteestä tehdään
Jokerieste, joka on vaihtoehtoa vaikeampi ja sen pistearvo on kaksinkertainen. Jos Jokerieste
putoaa, sen pistearvo vähennetään ratsukon siihen mennessä saavuttamasta pistemäärästä.
4) 321. Satulointi ja muut varusteet
12. Hevosen suojat eivät saa sisältää mitään materiaalia, jonka tarkoitus on lisätä suojien
painoa. Tämän säännön rikkominen voi johtaa kilpailusta sulkemiseen. (338.C.8.)
5) 369. Taitoarvostelu
Muutetaan 369. Tyyliarvostelu
Siirrytään Ruotsin
miinuspisteiksi.

sääntöjen

mukaiseen

arvosteluun,
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pudotukset

muutetaan

6) 379. Osallistumisoikeus
Hevonen voi osallistua SM-kilpailuihin ja suomenhevosten mestaruuskilpailuihin sen vuoden
alusta, kun se täyttää 7 vuotta.
7) 385, 386, 387, 388 a. ja b. … hallimestaruus
1. Ratsastaja voi kilpailla yhdellä tai useammalla hevosella hallimestaruusluokassa. Ensimmäisenä hän lähtee hevosella, jolla kilpailee mestaruudesta. Ratsastajan tuloksista paras
määrittää sijoituksen mestaruuskilpailussa, muut luokan sijoitukset määräytyvät
sijoitussäännön mukaan. Mestaruuspalkinnot jaetaan kolmelle parhaalle (mitalistit). Muille
sijoittuneille palkinnot jaetaan kansliasta.
8) Korjataan havaitut virheet

B KS I liite 7
1) Lisätään kilpailunjärjestämisohjeeseen:
Karsinavaraukset on tehtävä määräaikaan mennessä tehdyn ilmoittautumisen yhteydessä
pääsääntöisesti KIPAn kautta. Arvokilpailuissa (SM, GP ja BP) karsinat jaetaan ensiksi pääluokkiin
osallistuville hevosille, sen jälkeen muihin sarjakilpailuihin osallistuville hevosille ja tämän jälkeen
muille hevosille ilmoittautumisjärjestyksessä.
2) Lisätään kilpailunjärjestämisohjeeseen:
Kilpailuissa, joissa on järjestetty eläinlääkäri- ja turvallisuuspalvelut, kaikkien kilpailuihin osallistuvien
lajien edustajat osanottajat ovat velvollisia maksamaan niistä aiheutuvat kustannukset.
3) Lisätään kilpailunjärjestämisohjeeseen:
KS I liitteen 7 alaliite 3 Kilpailujen maksimimaksut ja minimipalkinnot muutetaan kaikille lajeille
ohjeelliseksi.

