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HÄMEENLINNAN SEUDUN TALLIEN VÄLISET JOUKKUEKILPAILUT
1. Kilpailupaikka
Kilpailut järjestetään vuosittain Alaspään Ratsastuskeskuksessa. Kilpailupaikkana toimivat
ratsastuskenttä ja/tai maneesi.
2. Luokat
Joukkuemestaruuksista kilpaillaan erikseen sekä koulu- että esteratsastuksessa.
Koulujoukkuemestaruuksissa joukkuekilpailuluokat ovat helpon tason luokkia ja
estejoukkuemestaruuksissa luokat ovat <100cm. Tarkemmat luokat sekä esteradan arvostelu
määritellään vuosittain kilpailukutsussa.
Joukkuekilpailuluokkia on kolme kappaletta. Joukkueelle riittää kuitenkin tulos kahdesta eri
luokasta eri ratsukoilta, joten esimerkiksi Joukkuekilpailuluokassa III joukkueella ei ole
välttämätöntä olla yhtään osallistujaa.
3. Joukkueet
Joukkueeseen tulee kuulua 2-3 hevosta sekä 2-3 ratsastajaa. Saman joukkueen hevosten
tulee asua vakituisesti samalla tallilla.
4. Palkinnot
Luokissa sijoittuneet saavat ruusukkeet. Joukkuekilpailun kolme parasta joukkuetta palkitaan
myös mitalein.
5. Pisteidenlasku
Joukkueen jäsenistä kahden parhaan ratsukon tulos huomioidaan, niin, että tulos on oltava
kahdesta eri joukkuekilpailuluokasta luokasta eri ratsukoilta. Eniten pisteitä saalistanut
joukkue voittaa. Mikäli kaksi tai useampi joukkue saa saman yhteispistemäärän,
vaativammassa luokassa paremmin pärjännyt joukkue sijoittuu ennen toista saman
pistemäärän saanutta joukkuetta.
a. Kouluratsastus
Joukkueiden pisteet lasketaan prosenttimäärien perusteella. Pisteiden laskussa
otetaan huomioon joukkueen kaksi parasta prosenttimäärää kolmen desimaalin
tarkkuudella, niin että joukkueella on kuitenkin oltava tulos kahdesta eri
joukkuekilpailuluokasta.
Mikäli kaksi tai useampi joukkue saa saman yhteispistemäärän, vaativammassa
luokassa paremman prosenttimäärän saanut joukkue sijoittuu ennen toista saman
pistemäärän saanutta joukkuetta.
b. Esteratsastus

Joukkueiden pisteet lasketaan ensin yhteenlaskettujen virhepisteiden perusteella:
mitä vähemmän virhepisteitä, sitä parempi tulos. Joukkueilla, joiden yhteenlaskettu
virhepistemäärä on sama, paremmuus ratkaistaan aikojen perusteella (luokan
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arvostelun mukaisesti). Eli mikäli kolme joukkuetta on saanut yhteensä 0
virhepistettä, niin joukkue, jolla on 2. vaiheesta/uusinnasta nopein aika voittaa.
Pisteiden laskussa otetaan huomioon joukkueen kaksi parasta tulosta, niin että
joukkueella on kuitenkin oltava tulos kahdesta eri joukkuekilpailuluokasta.
Mikäli kaksi tai useampi joukkue saa saman joukkuetuloksen, korkeammassa
luokassa paremman tuloksen saanut joukkue sijoittuu ennen toista saman
yhteistuloksen saanutta joukkuetta.
Muilta osin kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin SRL:n kilpailusääntöjä. Myös
kilpailukutsussa olevat erityismääräykset kuuluvat sääntöihin.
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

