Länsi-Uudenmaan Ratsastajat ry

Seuramestaruussäännöt 2022
Länsi-Uudenmaan Ratsastajien seuramestaruuksista kilpaillaan Riitin tallilla järjestettävissä
harjoituskilpailuissa, kouluratsastuksen osalta 27.8.2022 ja esteratsastuksessa 28.8.2022
seuraavin säännöin:
YLEISET SÄÄNNÖT
- Kilpailijan tulee kisoihin ilmoittautuessaan ilmoittaa kilpailevansa mestaruudesta: Minijunnu,
juniori tai seniori.
- Mikäli kilpailija ratsastaa useammalla hevosella, tulee hänen ilmoittautuessaan kertoa, millä
hevosella mestaruudesta kilpailee..
- Osallistujan on kuuluttava Länsi-Uudenmaan Ratsastajiin.
- Mestaruuksissa palkitaan erikseen kolme junioriratsukkoa ja kolme senioriratsukkoa sekä 3
minijunioriratsukkoa.
- Mikäli kilpailuun ilmoittautuminen on Kipassa, lisätkää lis’tietoihin tieto, mistä
mestruudesta ja millä hevosella kilpailette!
IKÄRAJAT
- Seniori: 18v tai yli. Ei ikärajaa. Kilpailija saa kilpailla seniorina sen vuoden alusta kun hän
täyttää 18 vuotta.
- Juniori: 18v tai alle. Kilpailija saa kilpailla juniorina sen vuoden loppuun, kun hän täyttää 18.
- Minijunnu: Kilpailuun saavat osallistua kaikki alle 12-vuotiaat ja tänä vuonna 12 vuotta
täyttävät.
- Jos kilpailija täyttää tänä vuonna 18 vuotta, hänen tulee ilmoittaa, kilpaileeko hän
juniorimestaruudesta vai haluaako kilpailla seniorimestaruudesta.
MINI-JUNNUT
- Koulukisoissa luokkana L-Uran minijuniorimestaruus-ohjelma
- Estekisoissa on luokka mentävä ristikkoluokkana (samassa luokassa myös
puomi-mahdollisuus, mutta mestaruudessa kilpailevan mentävä luokka ristikkoina.)
- Luokat ratsastettava ilman avustajaa.
JUNIORIT JA SENIORIT
KOULURATSASTUS
- Jokainen ratsukko kilpailee mestaruudesta omalla tasollaan, HeC, HeB tai HeA.
- Kouluradalta saadut prosentit ratkaisevat mestaruussijoituksen.
- Vaikeampia luokkia kilpailevat saavat tuloksiinsa hyvityksen, eli mestaruussijoituksia
jaettaessa heidän tulokseensa lisätään ennalta määrätyt prosentit; eli HeB +3% ja HeA +5%
Esimerkiksi radalta saadut prosentit 60%:
startti HeC 60% yht. 60%
startti HeB 60% +3% yht. 63%
startti HeA 60% +5% yht. 65%
- Mikäli kahdella tai useammalla ratsukolla on sama tulos, mestaruuden voittaa vaikeamman
radan ratsastanut. Mikäli ratsukot ovat vieläkin tasoissa, alapisteet ratkaisevat
mestaruussijoituksen.

Länsi-Uudenmaan Ratsastajat ry
- Ratsukon/ratsastajan startatessa useammalla tasolla, osallistuu hän mestaruuteen
vaativimman radan tuloksen perusteella.
ESTERATSASTUS
- Juniorimestaruus ratsastetaan 60cm luokassa ja seniorimestaruus 80cm luokassa.
- Luokat ratsastetaan ihanneaika-luokkina.
- Ratsastajan startatessa kyseistä luokkaa useammalla hevosella, tulee hänen ilmoittaa
etukäteen minkä ratsun kanssa osallistuu mestaruuskilpailuun.

