Vaatimukset
Status
Kohderyhmä

1-taso
epäviralliset
Sport:
(tallikilpailut,
harjoituskilpailut)
Aloittaville
ratsastajille,
harrastekilpailijoille ja
nuorille
hevosille
koulutustavoite
ja harrastemahdollisuus

Sport:
(Seurakilpailut)

2-taso
Sport:
(Aluekilpailut)

3-taso
viralliset
Sport:
(Kansalliset kilpailut)

4-taso

5-taso

Sport:
(WR-kilpailut)

Maajoukkue
Tavoitteellinen
kilpaurheilu
Tähtikilpailut

Helppo/C-ryhmä
Aloittaville ratsastajille, harrastekilpailijoille ja nuorille hevosille koulutustavoite ja
harrastemahdollisuus
Vaativa/B-ryhmä
Jo kisanneille ratsukoille, jotka ovat ylittäneet kilpailutasoilla 1-3 helpoissa luokissa vaaditun
kvaalirajan (kts. kilpailijoiden kvaalautuminen)
Vaikea/A-ryhmä
Tavoitteellinen kilpaurheilu
Jo kisanneille ratsukoille, jotka ovat ylittäneet kilpailutasoilla 1-4 vaativissa luokissa vaaditun
kvaalirajan (kts. kilpailijoiden kvaalautuminen)
Kisaajilla on mahdollisuus kuulua aluevalmennusrinkiin. Kisaajilla on mahdollisuus kuulua
maajoukkuevalmennukseen.

Noudatetaan
FEIF:in
sääntöjä sekä
SRL:n
sääntöjä
sovelletusti

Sport:
PM- ja MM-kilpailut
Isot kilpailutapahtumat

Noudatetaan FEIF:in
sääntöjä sekä SRL:n
sääntöjä sovelletusti

Noudatetaan FEIF:in
sääntöjä sekä SRL:n
sääntöjä sovelletusti

Noudatetaan FEIF:in
sääntöjä sekä SRL:n
sääntöjä sovelletusti

Noudatetaan FEIF:in
sääntöjä sekä SRL:n
sääntöjä sovelletusti

Gaedingakeppni:
PM- ja MM-kilpailut
Isot kilpailutapahtumat
Noudatetaan FEIF:in
sääntöjä sekä SRL:n
sääntöjä sovelletusti

Ratsastaja SRL:n ja
SIHYn tai toisen
seuran jäsen

Ratsastaja SRL:n ja
SIHYn tai toisen
seuran jäsen

Ratsastaja SRL:n ja
SIHYn tai toisen seuran
jäsen

Ratsastaja SRL:n ja
SIHYn tai toisen seuran
jäsen

Ratsastaja SRL:n ja
SIHYn tai toisen seuran
jäsen

Ei lisenssimaksua tai
E-lupa 10e

D-lupa 30e

B-lupa 50e

B-lupa 50e

B-lupa 50e

Gaedingakeppni-kisa järjestetään sääntöjen mukaisesti kaikilla tasoilla
Lajikohtainen
vaatimustaso

Kisaajilla on
mahdollisuus kuulua
aluevalmennusrinkiin.
Kisaajilla mahdollisuus
kuulua
maajoukkuevalmennuk
seen

Vaatimukset
Lajikohtainen
vaatimustaso

KILPAILUJA
EI PYSTY
ILMOITTAMAAN KIPAN
KAUTTA JOS
KISAJÄRJES
TÄJÄ
PÄÄTTÄÄ
ETTÄ
OSALLISTUJIEN EI
TARVITSE
OLLA SIHY:N
JA/TAI SRL:N
JÄSENIÄ

1-taso
Sport:
Hevonen on
rekisteröitynä World
Fenguriin
Hevonen pitää olla
rokotettu rokotusohjelman mukaisesti
Hevosen pitää olla
vähintään 5-vuotias
5-vuotiaat hevoset
saavat startata
kahdessa luokassa
samana päivänä, mutta
ei passijuoksuissa eikä
maastoesteissä.
Tyylipassi ja
speedpassi ovat
sallittuja.
6 -vuotiaat hevoset
voivat startata
kolmessa
luokassa/päivä
7 -vuotiaat hevoset
voivat startata neljässä
luokassa/päivä
Sekä karsinnat että
finaalit lasketaan omiksi
starteikseen.
Passiluokissa kaksi
juoksua lasketaan
yhdeksi startiksi

2-taso

3-taso

4-taso

Sport:

Edellä mainittujen lisäksi hevosen vuosimaksu pitää olla maksettu.

5-taso
Sport:
Hevonen on
rekisteröitynä World
Fenguriin
Hippoksen rekisterissä
merkitty "ei
kantakirjauskelpoinen"
hevonen ei saa osallistua
2-5-tason kilpailuihin.
Hevosen vuosimaksu on
maksettu ja hevonen
pitää olla rokotettu
rokotus-ohjelman
mukaisesti.
Hevosen pitää olla
vähintään 6-vuotias
6 -vuotiaat hevoset voivat
startata kolmessa
luokassa/päivä
7 -vuotiaat hevoset voivat
startata neljässä
luokassa/päivä
Sekä karsinnat että
finaalit lasketaan omiksi
starteikseen.
Passiluokissa kaksi
juoksua lasketaan
yhdeksi startiksi

Vaatimukset
Lajikohtainen
vaatimustaso

Suositellaan
FIPO:ssa olevia
luokkia

1-taso
Samalla hevosella
voi osallistua
useampi ratsastaja
osallistumissääntöä
noudattaen. 1tasolla starttaava
hevonen ei saa
startata muilla
tasoilla samoissa
kilpailuissa

2-taso
Yksi ratsastaja
hevosta kohti.

3-taso
Yksi ratsastaja hevosta
kohti.

4-taso
Yksi ratsastaja hevosta
kohti.

Kaikki luokat
mahdollisia

Pakolliset luokat:
T1, T2, V1, F1
Muut luokat mahdollisia

Pakolliset luokat:
T1, T2, V1, F1
Muut luokat mahdollisia

Passiluokat
mahdollisuuksien
mukaan.

Passiluokat
mahdollisuuksien
mukaan.

Kaikki luokat
mahdollisia

Järjestämisoikeus

SM-kilpailut:
T1, T2, V1, F1
P1, PP1, P2

Kisoja voivat järjestää SIHY:n paikalliskerhot, SRL:n jäsentallit, jäsen seurat ja yhteisöjäsenet,
jotka ovat hakeneet järjestämisoikeutta.

Toimihenkilöt

Tuomarivaatimukset

5-taso

Sport:
3-5
seurakisatuomaria

Kisajärjestäjien
täytyy olla järjestänyt
1- tason kilpailu
ennen 2-tason
kilpailun järjestämistä
tai toimihenkilöiden
pitää olla järjestänyt
2-tason kilpailuja.
Aiemmin järjestetyt
kilpailut huomioidaan

Kisajärjestäjien täytyy
olla järjestänyt 2-tason
kilpailu ennen 3-tason
kilpailun järjestämistä tai
toimihenkilöiden pitää
olla järjestänyt 3-tason
kilpailuja. Aiemmin
järjestetyt kilpailut
huomioidaan.

Kisajärjestäjien täytyy
olla järjestänyt 2-tason
kilpailu ennen 4-tason
kilpailun järjestämistä tai
toimihenkilöiden pitää
olla järjestänyt 3-tai 4tason kilpailuja.
Aiemmin järjestetyt
kilpailut huomioidaan.

Kisajärjestäjien täytyy
olla järjestänyt 2-4
tason kilpailu ennen 5tason kilpailun
järjestämistä tai
toimihenkilöiden pitää
olla järjestänyt 2-4
tason kilpailuja.
Aiemmin järjestetyt
kilpailut huomioidaan.

Sport:
3-5 tuomaria, joista
vähintään 1
kansallisen tason

Sport:
5 tuomaria, joista
vähintään 3 kansallisen
tason

Sport:
5 tuomaria, joista
vähintään 3 FEIFtuomaria. SM:eissä
loput 2 kansallisen tason
tuomaria

Sport:
Vähintään 5 FEIF
tuomaria

Vaatimukset
Kilpailijoiden
kvaalautuminen

1-taso

2-taso

3-taso

4-taso

Kvaalautuminen tapahtuu tölttiluokasta tölttiluokkaan ja askellajiluokasta askellajiluokkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että
ratsukko ei välttämättä kisaa kaikissa luokissa samassa ryhmässä (esim. on kvaalautunut ainoastaan nelikäynnissä Aryhmään).
Ensimmäistä kertaa kisaavat aloittavat kilpailutasoilla 1-3 helpoista luokista (C-ryhmä):
Ovaaliluokat
Passiluokat
Kouluratsastusluokat
T5, T6, T7, T8, V3, V4, V5, V6, F2
P1, PP1, P2, PP2, P3
FS1, FS2, FS3

Muut luokat
FR1, TR1, CR1

Kilpailutasojen 1-3 helpoissa luokissa (C-ryhmä) vaaditun pisterajan ylittäneet voivat siirtyä kisaamaan kilpailutasojen 1-4
vaativissa luokissa (B-ryhmä).
Kvaalit: Sen 4,8, Nuo 4,5, Jun 4,2
Ovaaliluokat
Passiluokat
Kouluratsastusluokat
Muut luokat
T3, T4, V2, F2
P1, PP1, P2, PP2, P3
FS1, FS2, FS3
FR1, TR1, CR1
Kilpailutasojen 1-4 vaativissa luokissa (B-ryhmä) vaaditun pisterajan ylittäneet voivat siirtyä kisaamaan kilpailutasojen 1-4
vaikeissa luokissa (A-ryhmä).
Kvaalit T1 ja V1: Sen 5,1, Nuo 4,7, Jun 4,3
Kvaalit T2 ja F1: Sen 4,8, Nuo 4,4, Jun 4,0
Ovaaliluokat
Passiluokat
Kouluratsastusluokat
Muut luokat
T1, T2, V1, F1
P1, PP1, P2, PP2, P3
FS1, FS2, FS3
FR1, TR1, CR1
Vuonna 2014 A-ryhmään ja/tai vuonna 2015 3-tason yksilöluokkiin kvaalautuneet ratsastajat voivat jatkaa 2016 vanhalla
hevosella vaikeissa luokissa (A-ryhmä) ja aloittaa uudella vaativissa (B-ryhmä). B-ryhmään kuuluneet / 2-tason
yksilöluokkiin kvaalautuneet voivat jatkaa vanhalla hevosella vaativissa luokissa (B-ryhmä), uudella on aloitettava helpoista
luokista (C-ryhmä, FIPOn helpot ryhmäluokat). Edellytyksenä on, että ryhmäjäsenyys sekä kilpailulupa ovat olleet voimassa
vuonna 2015, muuten ratsastajan pitää aloittaa vuonna 2016 C-ryhmästä. Tämä koskee starttaamista sekä uudella, että
vanhalla hevosella.
Sellainen uusi ratsukko, josta sekä ratsastaja että hevonen ovat erikseen saavuttaneet aiemmin WR –tasolla (Suomessa tai
ulkomailla) pisteet 6 tai enemmän, voi aloittaa uutena ratsukkona kilpailutasoilla 1-4 suoraan vaikeista luokista (A-ryhmä).
Mikäli kilpailukauden aikana vaikeisiin luokkiin (yksilöluokkiin) edennyt ratsastaja ylittää samaisella tasolla pisteet 5,1, voi
hän uudella hevosella aloittaa vaativista luokista.
SM-kisoihin on vuosittain vahvistettava pisteraja. Pisterajat voi saavuttaa yksilöluokista (vaikeista luokista) 2-4 tason
kilpailuista. Rajan ylitys yhdessä luokassa antaa osallistumisoikeuden kaikkiin tarjolla oleviin saman vaikeusasteen luokkiin.
Kuitenkin on huomioitava, että mikäli toisessa luokassa B- (tai C)-ryhmään kuuluva ratsukko ei mestaruuskilpailuissakaan
ylitä A-ryhmään oikeuttavaa pisterajaa, on sen mestaruuskilpailujen jälkeen palattava siinä luokassa omaan
tasoryhmäänsä.
Säilyttääkseen ryhmäkuuluvuutensa ratsukon on saavutettava vähintään kerran kahden peräkkäisen kilpailukauden aikana
karsintarajaksi asetetun pistemäärän kussakin luokassa.

5-taso
Maajoukkueen
kokoonpanon ehdottaa
joukkueen johto, joka
seuraa ratsukoiden
tuloksia kauden aikana.
Kauden suoritusten sekä
menestysmahdollisuuksien
perusteella ratsukko
valitaan joukkueeseen.
Pisterajojen ylitys ei
automaattisesti takaa
pääsyä
maajoukkueeseen.
Joukkueenjohto esittää
alustavan joukkueen
kokoonpanon
Urheiluvaliokunnalle SMkilpailuiden alussa, jolloin
Urheiluvaliokunnalla on
aikaa perehtyä valintaan.
Lopullinen joukkueehdotus perusteluineen
esitetään
Urheiluvaliokunnalle SMkilpailuiden loputtua.
Tarvittaessa joukkueeseen
voidaan jättää muutama
paikka avoimeksi ja nimetä
niihin ratsastajat aina
viimeiseen
ilmoittautumispäivään
saakka.
Urheiluvaliokunta päättää
maajoukkueen
kokoonpanon
joukkueenjohdon
ehdotuksen perusteella.
Urheiluvaliokunta esittää
maajoukkueen
kokoonpanon
johtokunnalle ja johtokunta
vahvistaa
Urheiluvaliokunnan
ehdotuksen.

Vaatimukset
Palkintorahat /
esinepalkinnot

1-taso
Suositeltavaa jakaa
ruusuke
mahdolliset
tavarapalkinnot

2-taso
Suositeltavaa jakaa
ruusuke
mahdolliset
tavara-palkinnot

3-taso
Suositeltavaa jakaa
ruusuke
mahdolliset
tavarapalkinnot

4-taso
WR-kisoissa:
ruusuke
mahdolliset
tavarapalkinnot

5-taso
Suositeltavaa jakaa
ruusuke, mitali ja
pokaali/pysti
mahdolliset tavarapalkinnot

Kilpailumaksut

SIHY:n suositukset

SIHY:n suositukset

SIHY:n suositukset

SM-kisoissa:
ruusuke, mitali ja
pokaali/pysti
mahdolliset
tavarapalkinnot
SIHY:n suositukset

Kilpailurata

Ratavaatimukset

Ratavaatimukset

Ratavaatimukset

Ratavaatimukset

Ratavaatimukset

Sport:
Ovaali
Passiluokissa
passisuora
Kouluratsastusluoki
ssa koulukenttä
FR1 200m passirata tai tarvittaessa
ovaali
TR1 ja CR1
käyttöön soveltuva
alue

Sport:
Ovaali
Passiluokissa
passisuora
Kouluratsastusluokis
sa koulukenttä
FR1 200m passirata
tai tarvittaessa ovaali
TR1 ja CR1 käyttöön
soveltuva alue

Sport:
FEIF:in sääntöjen
mukaiset:
Ovaali
Passiluokissa
passisuora
Kouluratsastusluokissa
koulukenttä
FR1 200m passirata tai
tarvittaessa ovaali
TR1 ja CR1 käyttöön
soveltuva alue

Sport:
FEIF:in sääntöjen
mukaiset:
Ovaali
Passiluokissa
passisuora
Kouluratsastusluokissa
koulukenttä
FR1 200m passirata tai
tarvittaessa ovaali
TR1 ja CR1 käyttöön
soveltuva alue

Sport:
FEIF:in sääntöjen
mukaiset:
Ovaali
Passiluokissa
passisuora

Halli: min. 35m x
80m, askellajiratsastukseen
soveltuva pohja

Halli: min. 35m x
80m, askellajiratsastukseen
soveltuva pohja

Olosuhteet
Kutsu on tarkastettu ja julkaistu 4 viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. SRL voi määrätä järjestäjälle rikesakon tai
muun rangaistuksen, jos kilpailukutsu ei julkaista ajoissa.
Kilpailujärjestäjän tulee julkaista kilpailun tulokset KIPAassa välittömästä, kun kilpailun/luokan tulokset on vahvistettu.

Vaatimukset
Olosuhteet

1-taso
WC

2-taso
WC

3-taso
WC

4-taso
WR-kisat:
WC

5-taso
Ravintola, sosiaalitilat,
katsomo

Buffetti/Kahvila/
Ravintola
suositeltavaa

Buffetti/Kahvila/
Ravintola
suositeltavaa

Buffetti/Kahvila/
Ravintola
suositeltavaa

Buffetti/Kahvila/
Ravintola suositeltavaa

Paikoitusalueet
yleisölle ja
hevosautoille

Paikoitusalueet
yleisölle ja
hevosautoille

Paikoitusalueet
yleisölle ja
hevosautoille
Useampipäiväisessä
kilpailussa hevosten
majoitusmahdollisuus

Paikoitusalueet yleisölle
ja hevosautoille

Paikoitusalueet yleisölle
ja hevosautoille

Useampipäiväisessä
kilpailussa hevosten
majoitusmahdollisuus

Useampipäiväisessä
kilpailussa hevosten
majoitusmahdollisuus
SM-kisat:
Buffetti/Kahvila/Ravintol
a

Useampipäiväisessä
kilpailussa hevosten
majoitusmahdollisuus
Medialle
työskentelytilat
Internetyhteys median
käytössä
TVkuvausmahdollisuus

Sosiaalitilat, katsomo
Paikoitusalueet yleisölle
ja hevosautoille
Useampipäiväisessä
kilpailussa hevosten
majoitusmahdollisuus

VIP- tila, jossa
emäntä/isäntä
Oheisohjelmaa
yleisölle

VIP
Expo
Oheisohjelmaa

Turvallisuus

Paikalla
ensiaputaitoinen
henkilö ja
ensiapuvälineet

Etenkin pienillä
paikkakunnilla
alueen päivystävää
eläinlääkäriä on
informoitu
kilpailuista.

Alueen päivystävää
eläinlääkäriä on
informoitu kilpailuista

WR-kisat
Alueen päivystävää
eläinlääkäriä on
informoitu kilpailuista tai
paikalle on kisalääkäri

Lääkintä- ja
eläinlääkintähuolto on
järjestettävä niin, että
vahingoittunut
kilpailija, hevonen,
toimihenkilö tai katsoja

Vaatimukset
Turvallisuus

1-taso
Lääkintä- ja
eläinlääkintähuolto
on järjestettävä
niin, että
vahingoittunut
kilpailija, hevonen,
toimihenkilö tai
katsoja saa
mahdollisimman
pikaisen ja
asiantuntevan
avun.

2-taso
Etenkin pienillä
paikkakunnilla
alueen päivystävää
lääkäriä on
informoitu
kilpailuista.
Paikalla
ensiaputaitoinen
henkilö ja
ensiapuvälineet
Lääkintä- ja
eläinlääkintähuolto
on järjestettävä niin,
että vahingoittunut
kilpailija, hevonen,
toimihenkilö tai
katsoja saa
mahdollisimman
pikaisen ja
asiantuntevan avun.
Stewardi

3-taso
Alueen päivystävää
lääkäriä on informoitu
kilpailuista.

4-taso
Alueen päivystävää
lääkäriä on informoitu
kilpailuista.

Paikalla
ensiaputaitoinen henkilö
ja ensiapuvälineet
Lääkintä- ja
eläinlääkintähuolto on
järjestettävä niin, että
vahingoittunut kilpailija,
hevonen, toimihenkilö
tai katsoja saa
mahdollisimman
pikaisen ja
asiantuntevan avun.

Paikalla
ensiaputaitoinen henkilö
ja ensiapuvälineet

Lajistewardi

Lajistewardi
SM-kisat
Eläinlääkäri on paikalla
suorittamassa hevosille
alkutarkastuksen.
Alueen päivystävää
lääkäriä on informoitu
tapahtumasta.
Kisapaikalla on nimetty
EA-vastaava.
Lääkintä- ja
eläinlääkintähuolto on
järjestettävä niin, että
vahingoittunut kilpailija,
hevonen, toimihenkilö
tai katsoja saa
mahdollisimman
pikaisen ja
asiantuntevan avun.
Turvallisuuspäällikkö on
nimetty ja
kirjallinen
turvallisuussuunnitelma
tehty
Päästewardi

5-taso
saa mahdollisimman
pikaisen ja
asiantuntevan avun.

