Säännöt
Estemestaruus

1 Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestää SRL:n kuuluva ratsastusseura.
2 Kilpailumuoto
Kilpailu käydään valtakunnallisena 2-tason kilpailuna. Mestaruudesta kilpailevat samassa luokassa
sekä juniorit että seniorit, joista palkinnot jaetaan sekä kolmelle parhaalle juniorille että seniorille
tai eri luokissa, jolloin ratsastaja voi osallistua jompaan kumpaan. Ratsastaja voi osallistua
mestaruusfinaaliin (toiseen luokkaan) vain yhdellä hevosella. Hevosen nimi on ilmoitettava ennen
luokan alkua. Kilpailussa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä III esteratsastus ja I yleinen osa, sekä
kilpailujärjestäjäseuran alueen 2-tason kilpailusääntöjä. Ratsastajalla pitää olla D-kilpailulupa.
Hevosella on oltava voimassaoleva vuosimaksutosite sekä rokotustodistus 2-tason sääntöjen
mukaisesti.
3 Kilpailuoikeus
Kilpailuoikeus on kaikilla suomenhevosratsukoilla, joilla on esittää virallinen mittaustodistus, jonka
mukaan hevosen säkäkorkeus on 148 cm tai alle. Ratsastajan alaikäraja on 10 vuotta eikä
yläikärajaa ole. Tämän lisäksi osallistuvan ratsukon hevosen omistajan tai ratsastajan on oltava
Suomenpienhevosyhdistyksen jäsen.
4 Kilpailuluokat
Suomenpienhevosyhdistys vahvistaa vuosittain mestaruuskilpailussa ratsastettavat luokat.
Mestaruus ratkaistaan kahdessa osakilpailussa. Kokonaiskilpailun voittaa ratsukko, jolla
yhteissijaluku (juniorit ja seniorit erikseen) on pienin. Tasatuloksen sattuessa toisen osakilpailun
sijaluku ratkaisee paremmuuden.
5 Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu SRL:n julkaiseman kilpailukutsun mukaisesti SRL:n kilpailusääntöjä
noudattaen. Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava onko juniori vai seniori.
6 Palkinnot
Suomenpienhevosyhdistys ry lahjoittaa mestaruuskilpailun kolmelle parhaalle mitalit ja ruusukkeet
sekä kultamitaliratsukoille loimen. Kolmen parhaan hevosen omistajalle Suomenpienhevosyhdistys
ry tai hankkimansa sponsori myöntää palkintorahat. Lisäksi ratsukot palkitaan erikseen kaikkien
luokkaan osallistuneiden osalta SRL:n sijoitussääntöjen mukaisesti järjestäjän määräämillä
kilpailukutsussa mainituilla raha/esinepalkinnoilla.

Koulumestaruus

1 Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestää SRL:n kuuluva ratsastusseura.
2 Kilpailumuoto
Kilpailu käydään valtakunnallisena 2-tason kilpailuna. Mestaruudesta kilpailevat samassa luokassa
sekä juniorit että seniorit, joista palkinnot jaetaan sekä kolmelle parhaalle juniorille että seniorille
tai eri luokissa, jolloin ratsastaja voi osallistua jompaan kumpaan. Kilpailumuoto valitaan vuosittain

yksi tai kaksiluokkaiseksi. Ratsastaja voi osallistua mestaruusfinaaliin vain yhdellä hevosella.
Hevosen nimi on ilmoitettava ennen luokan alkua. Kilpailussa noudatetaan SRL:n laatimia sääntöjä:
kilpailusäännöt II kouluratsastus ja kilpailusäännöt I yleinen osa, sekä kilpailujärjestäjäseuran
alueen 2- tason kilpailusääntöjä. Ratsastajalla pitää olla D-kilpailulupa. Hevosella on oltava
voimassaoleva vuosimaksutosite sekä rokotustodistus aluesääntöjen mukaisesti.
3 Kilpailuoikeus
Kilpailuoikeus on kaikilla suomenhevosratsukoilla, joilla on esittää virallinen mittaustodistus, jonka
mukaan hevosen säkäkorkeus on 148 cm tai alle. Ratsastajan alaikäraja on 10 vuotta eikä
yläikärajaa ole. Tämän lisäksi osallistuvan ratsukon hevosen omistajan tai ratsastajan on oltava
Suomenpienhevosyhdistyksen jäsen.
4 Kilpailuluokat
Suomenpienhevosyhdistys ry vahvistaa vuosittain mestaruuskilpailussa ratsastettavat luokat.
5 Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu SRL:n julkaiseman kilpailukutsun mukaisesti SRL:n kilpailusääntöjä
noudattaen. Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava onko juniori vai seniori.
6 Palkinnot
Suomenpienhevosyhdistys ry lahjoittaa mestaruuskilpailun kolmelle parhaalle mitalit ja ruusukkeet
sekä kultamitaliratsukoille loimen. Kolmen parhaan hevosen omistajalle Suomenpienhevosyhdistys
ry tai hankkimansa sponsori myöntää palkintorahat. Lisäksi ratsukot palkitaan erikseen kaikkien
luokkaan osallistuneiden osalta SRL:n sijoitussääntöjen mukaisesti järjestäjän määräämillä
kilpailukutsussa mainituilla raha/esinepalkinnoilla.

Kenttämestaruus

1 Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestää SRL:n kuuluva ratsastusseura.
2 Kilpailumuoto
Kilpailu käydään valtakunnallisena kolmen lajin koulu-, este- ja kenttäratsastuksen 2-tason
kilpailuna, kahden päivän aikana. Juniorit ja seniorit kilpailevat samassa luokassa ja
kokonaiskilpailun kolme parasta palkitaan. Ratsastaja voi osallistua mestaruuteen vain yhdellä,
ennakkoon ilmoitetulla, hevosella. Kilpailussa noudatetaan sekä SRL:n laatimia sääntöjä:
kilpailusäännöt IV kenttäratsastus ja kilpailusäännöt I yleinen osa sekä kilpailujärjestäjäseuran
kilpailusääntöjä. Ratsastajalla pitää olla D-kilpailulupa. Hevosella on oltava voimassaoleva
vuosimaksutosite sekä rokotustodistus aluesääntöjen mukaisesti.
3 Kilpailuoikeus
Kilpailuoikeus on kaikilla suomenhevosratsukoilla, joilla on esittää virallinen mittaustodistus, jonka
mukaan hevosen säkäkorkeus on 148 cm tai alle. Ratsastajan alaikäraja on 10 vuotta eikä
yläikärajaa ole. Tämän lisäksi osallistuvan ratsukon hevosen omistajan tai ratsastajan on oltava
Suomenpienhevosyhdistyksen jäsen.
4 Kilpailuluokat
Suomenpienhevosyhdistys ry vahvistaa vuosittain mestaruuskilpailussa ratsastettavat luokat.
5 Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu SRL:n julkaiseman kilpailukutsun mukaisesti SRL:n kilpailusääntöjä
noudattaen. Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava onko juniori vai seniori.

6 Palkinnot
Suomenpienhevosyhdistys ry lahjoittaa mestaruuskilpailun kolmelle parhaalle mitalit ja ruusukkeet
sekä kultamitaliratsukolle loimen. Kolmen parhaan hevosen omistajalle Suomenpienhevosyhdistys
ry tai hankkimansa sponsori myöntää palkintorahat. Lisäksi ratsukot palkitaan erikseen kaikkien
luokkaan osallistuneiden osalta SRL:n sijoitussääntöjen mukaisesti järjestäjän määräämillä
kilpailukutsussa mainituilla raha/esinepalkinnoilla.

