KUTSU SUOMENHEVOSTEN LAATUARVOSTELUN FINAALIIN 2020
Tervetuloa Hevosopiston järjestämään nuorten suomenhevosratsujen laatuarvostelun finaaliin 3.4.10.2020 Ypäjälle. Laatuarvostelu on nuorten suomenhevosratsujen arvostelutapahtuma, jonka
tarkoituksena on antaa viitteitä hevosyksilöiden kyvystä ja antaa mahdollisuuden vuosittain arvioida
valtakunnallisesti ratsukasvatuksen kehitystä.

Luokka 1 3-vuotiaiden finaali: tammat, oriit ja ruunat
Rakennearvostelu, irtohypytys ja askellajikoe vapaana
Luokka 2 4-vuotiaiden finaali: tammat, oriit ja ruunat sekä 5v varsoneet tammat
Rakennearvostelu, estekoe ja askellajikoe ratsain
Luokka 3 5-vuotiaat: tammat, oriit ja ruunat sekä 6v varsoneet tammat
Estekoe ratsain sekä askellajikokeena laatuarvosteluohjelma
3- ja 4-vuotiaiden suomenhevosen laatuarvostelukarsinnat järjestetään poikkeuksellisesti elosyyskuun aikana neljällä eri paikkakunnalla. Finaaliin kutsutaan kaikkien karsintojen
sijoitussääntöjen mukaan sijoittuneet hevoset sekä karsintojen parhaat askellaji- ja estehevoset,
mikäli nämä eivät ole sijoittuneiden joukossa. Lisäksi 4-vuotiaiden finaaliin pääsevät
automaattisesti mukaan edellisen vuoden kolme parasta 3-vuotiaista sekä lupaavin este- ja
kouluhevonen. Osallistujamäärän mukaan finaaliin voidaan kutsua myös ei-sijoittuneita
karsintojen osallistujamäärien suhteessa. Nämä nimet julkaistaan kaikkien karsintojen jälkeen
ma 21.9.
5-vuotiaille ei järjestetä karsintoja, vaan he saavat osallistumisoikeuden suorittamalla
kvaalituloksen erityismääräysten mukaisesti.
Kaikki suoritukset ratsastetaan Hevosopiston hiekka/kuitupohjaisissa maneeseissa.
OHJELMA
Lauantai 3.10

Luokka 1

Rakenne, irtohypytys ja askellajikoe maasta / vapaana

Lauantai 3.10

Luokka 2
Luokka 3

Estekoe ratsain
Askellajikoe/estekoe ratsain

Sunnuntai 4.10 Luokka 2
Rakenne- ja askellajikoe ratsain
Luokka 3
Estekoe/askellajikoe ratsain
Erityismääräykset:
1. Ilmoittautumiset viimeistään pe 25.9: ILMOITTAUTUMISLINKKI
2. Ilmoittautumisoikeus on kaikilla 5-vuotiailla suomenhevosilla, joilla on kvaalitulos (hyväksytty
suoritus vähintään 1-tason kilpailusta joko kouluratsastuksessa väh. tasolta heC tai
esteratsastuksessa väh. 80cm ilmoittautumisajan loppuun mennessä, tulos Kipassa). Finaaliin
päässeet 3- ja 4-vuotiaat hevoset edellä olevien ohjeiden mukaan. Varasijoja ei ole, eli mukaan ei
kutsuta finaaliin päässeiden ulkopuolelta poisjääntien tilalle. Kaikkien ikäryhmien hevosten on
ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään, pe 25.9. mennessä
3. Laatuarvostelussa huomioidaan varsoneet tammat siten, että 4- ja 5-vuotiaiden laatuarvosteluun
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saavat osallistua vuotta vanhemmat varsoneet tammat. Kuitenkin niin, että sama hevonen voi
osallistua yhtenä vuonna vain yhden ikäryhmän laatuarvosteluun tai 6v kasvattajakilpailuun.
4- ja 5-vuotiaiden hevosten (ratsain) esittäjiltä ei vaadita SRL:n kilpailulisenssiä, mutta heidän
tulee kuulua johonkin SRL:n alaiseen ratsastusseuraan, jolloin heillä on voimassa oleva
tapaturmavakuutus.
5-vuotiailla hevosilla kvaalitulos on hevos- ei ratsukkokohtainen, eli laatuarvostelussa hevosen
voi esittää eri henkilö kuin se jonka kanssa hevonen on suorittanut tarvittavan kilpailutuloksen.
Mikäli luokka 3 jaetaan suuren osallistujamäärän vuoksi, puolet ratsukoista suorittaa
askellajikokeen lauantaina, ja estekokeen sunnuntaina, ja päinvastoin. Lähtöjärjestys arvotaan.
Päällekkäisyyksien välttämiseksi on erittäin tärkeää ilmoittaa, mikäli esittäjällä on
useampia hevosia laatuarvostelussa.
Osallistumismaksu 50 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Lyytin kautta.
Peruutustapauksessa ilmoittautumismaksusta palautetaan puolet lääkärin- tai
eläinlääkärintodistusta vastaan mikäli se toimitetaan pe 9.10. mennessä osoitteeseen
kilpailusihteeri@hevosopisto.fi.
Kaikkien osallistuvien hevosten rekisteritodistus ja rokotustodistus tarkistetaan
kilpailukansliassa. Kaikkien osallistuvien hevosten tulee olla rokotettu SRL:n
kilpailusääntöjen mukaan. Huolehdi jo ilmoittautuessasi että hevosesi rokotukset ovat
ajan tasalla!
Hevosten karsinapaikat ja ihmisten majoitusvaraukset:
https://cloud.hotellinx.com/NetReservationsHevosopisto , päiväkarsinat reception@hevosopisto.fi
Luokissa jaetaan ruusukkeet sijoitussäännön mukaan sekä rahapalkinnot hevosten omistajille
(100, 80, 50€,…). Lisäksi palkitaan ruusukkeella jokaisesta ikäluokasta lupaavin kouluhevonen
askellajikokeen perusteella ja lupaavin estehevonen irtohypytyksen / estekokeen perusteella.
Suomenratsut Ry palkitsee kussakin ikäryhmässä voittajahevosen kasvattajat sekä jokaisen
ikäryhmän voittajan loimella. Suomenpienhevosyhdistys ry palkitsee jokaisesta ikäluokasta
parhaan pienhevosen esinepalkinnoin.
Lähtölistat nähtävillä osoitteessa www.hevosopisto.fi viimeistään keskiviikkoina 30.9.
Tiedustelut kilpailusihteerille: kilpailusihteeri@hevosopisto.fi tai Tiina Seppälä p. 0400-878938
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.
TERVETULOA!
Hevosopisto Oy

Ypäjän Ratsastajat ry

Suomenratsut ry

