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Yhdistetyt koulu- sekä esteratsastuskilpailut
1. Kilpailupaikka ja -aika
Kilpailut järjestetään vuosittain Alaspään Ratsastuskeskuksessa. Kilpailupaikkana toimivat ratsastuskenttä
ja/sekä maneesi.
2. Luokat
Kilpailuihin kuuluu sekä este- että kouluratsastusosuus. Osallistuakseen yhdistettyyn kilpailuun tulee
ratsastajan osallistua siis molempiin lajeihin. Molemmissa lajeissa kilpaillaan helpolla tasolla, tarkemmat
luokat määritellään vuosittain kilpailukutsussa.
Yhdistetyssä kilpailussa on kaksi eri "tasoa”. Ensimmäinen taso on tarkoitettu kokemattomammille
ratsukoille ja toinen taso taas on hieman vaikeampi.
3. Palkinnot
Osakilpailuissa sijoittuneet saavat ruusukkeet. Yhdistetyn luokkien kolme parasta palkitaan pokaalein.
Kilpailuissa palkitaan myös Alaspään Ratsastuskeskuksen paras opetushevosratsukko Ypäjän hevosopiston
lahjoittamalla kiertopalkintopokaalilla. Parhaan opetushevosen pokaalin saa suurimman yhteispistemäärän
jommastakummasta luokasta saanut ratsukko. Mikäli tulee kaksi samaa pistemäärää, vaativampaan
luokkaan osallistunut saa palkinnon.
4. Yhdistetyn kilpailun pisteidenlasku
Jokaisessa osakilpailussa lasketaan yhteen kaikkien yhdistettyyn luokkaan osallistuvien määrä.
Pisteidenlaskussa huomioidaan siis vain yhdistettyyn osakilpailuun osallistuvat ratsukot, pelkkään
osakilpailuun osallistuvat jätetään pisteidenlaskun ulkopuolelle.
Yhdistetyn luokan osakilpailussa parhaiten pärjännyt ratsukko saa saman verran pisteitä kuin yhdistetyssä
luokassa on osallistujia. Viimeisenä oleva ratsukko taas saa yhden pisteen. Pisteet lasketaan samoin
molemmissa osakilpailuissa. Luokan loputtua nämä molempien osakilpailuiden pisteet lasketaan yhteen.
Yhdistetyn luokan voittaja on se, jonka molempien osakilpailujen yhteenlasketut pisteet ovat suurimmat.
Mikäli yhteenlasketut pistemäärät ovat kahdella tai useammalla ratsukolla samat, niin
kouluratsastusosakilpailun pisteet ratkaisevat. Hylätystä tuloksesta ei saa ollenkaan pisteitä, vaan
yhdistetynkin tulos on silloin hylätty. Molemmista osakilpailuista pitää siis suoriutua hyväksytysti.
ESIM:
Jos koulukilpailun osakilpailussa on 15 yhdistettyyn luokkaan osallistuvaa hyväksytyn tuloksen saanutta
ratsukkoa, niin näistä ratsukoista parhaiten pärjännyt saa 15 pistettä, seuraava 14 jne... Esteluokassa
pisteet lasketaan samalla periaatteella. Tämän jälkeen este- ja kouluradoista saadut pisteet lasketaan
yhteen. Mikäli ratsukot A sekä B saavat molemmat yhteenlasketuista pisteistä 20 pistettä, mutta ratsukko A
on pärjännyt kouluosakilpailussa paremmin, niin ratsukon A sijoitus on korkeampi. Mikäli ratsukot ovat
saaneet samat pistemäärät molemmista osakilpailuista, niin sija on jaettu.
Muilta osin kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä. Myös kilpailukutsussa olevat erityismääräykset
kuuluvat sääntöihin. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

