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SUOMENHEVOSTEN ESTEMESTARUUS 

 

 1 Kilpailujenjärjestäjä ja ilmoittautuminen 

Kilpailun järjestää SRL:n hyväksymä kilpailujenjärjestäjä. Kilpailujenjärjestäjän valitsee 

Suomenratsut ry. Ilmoittautuminen tapahtuu SRL:n julkaiseman kilpailukutsun mukaisesti SRL:n 

kilpailusääntöjä noudattaen. 

 

 2 Kilpailumuoto ja kilpailuoikeus   
 Kilpailu suoritetaan yhdessä kilpailussa, kahtena peräkkäisenä päivänä. 

 

Suomenhevosten mestaruuskilpailuun osallistuvalla ratsukolla tulee olla saman tai edellisen vuoden 

aikana saavutettu hyväksytty suoritus ensimmäistä osakilpailua vastaavalta korkeudelta 2-5-tason 

kilpailuista ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

 

Ratsastaja voi osallistua mestaruuteen enintään kolmella hevosella. Ensimmäiseen osakilpailuun ja 

toisen osakilpailun ensimmäiselle kierrokselle ratsastaja voi osallistua useammalla hevosella. 

Toisen osakilpailun toiselle kierrokselle saa osallistua useammalla hevosella, mutta mestaruudesta 

kilpaillaan vain nimetyllä hevosella. Valittu hevonen on ilmoitettava kilpailujärjestäjälle 20 

minuuttia ennen toisen kierroksen arvioitua alkamisaikaa. 

 

 3 Kilpailuluokat 
 I osakilpailu 110 cm, Arvostelu AM5, nopeus 325 m/min. Ratsukon sijaluku jaetaan kahdella ja 

muutetaan näin virhepisteiksi, jotka otetaan huomioon lopullisessa sijoituksessa. Lähtöjärjestys 

arvotaan. Jälki-ilmoittautuneet lähtevät luokassa ensin. 

 

 II osakilpailu 110+120 cm, Kaksi kierrosta, arvostelu A.1.0, nopeus 350 m/min. Toisella 

kierroksella lyhempi rata, enintään 6...8 estettä/9 hyppyä.  

 

II osakilpailun ensimmäiselle kierrokselle pääsee mestaruuskilpailun I osakilpailussa hyväksytyn 

tuloksen saaneet ratsukot. Ensimmäisen kierroksen lähtöjärjestys on käänteinen I osakilpailun 

tuloksiin. 

Toiselle kierrokselle pääsee 12 mestaruuskilpailun väliaikatulosten parasta ratsukkoa ja 

kahdennentoista kanssa jaetulla sijaluvulla olevat ratsukot. Pois jääneen tilalle ei oteta seuraavaksi 

vuorossa olevaa ratsukkoa. Toisen kierroksen lähtöjärjestys on käänteinen I ja II osakilpailun 

ensimmäisen kierroksen yhteenlaskettuihin tuloksiin. 

 

Mikäli ratsastajalla on useampia hevosia, tulee hänen lähteä parhaiten menestyneellä hevosellaan 

oikealla lähtöpaikalla, toiset hevosista sijoitetaan lähtemään niin, että väliin jää mahdollisimman 

monta ratsukkoa. 

 

Sijoitus määräytyy I ja II osakilpailun yhteen laskettujen virhepisteiden mukaan. Virhepisteiden 

ollessa samat suoritetaan mitalisijoista uusinta. Muut ratsukot, joilla on sama virhepistemäärä, ovat 

tasaveroisia. Saavuttaakseen hyväksytyn suorituksen, ratsukon on saatava hyväksytty tulos 

molemmissa osakilpailuissa. 

 

4 Palkinnot 
Suomenratsut ry lahjoittaa kokonaiskilpailun kolmelle parhaalle mitalit ja mestarille loimen. 

Kokonaiskilpailun kolmelle parhaalle hevoselle Suomen Hippos ry myöntää palkintorahat, jotka 

järjestäjä maksaa suoraan sijoittuneille (kilpailunjärjestäjä laskuttaa summan jälkikäteen 

Hippokselta).  Järjestäjä sitoutuu hankkimaan sijoittuneille ruusukkeet ja mitalisteille kukkakimpun. 

Molemmissa osakilpailuissa ratsukot palkitaan erikseen SRL:n sijoitussääntöjen mukaisesti 

järjestäjän määräämillä kilpailukutsussa mainituilla rahapalkinnoilla. 


