
TAMPEREEN RATSASTUSSEURAN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 

Tampereen Ratsastusseuran mestaruuskilpailut järjestetään vuosittain koulu- ja esteratsastuksessa sekä 
esteratsastuksen tyyliratsastuksessa. Lisäksi kilpaillaan kaksoismestaruudesta, johon kuuluu sekä koulu- 
että esteratsastusosuudet. Matkaratsastukselle ja lännenratsastukselle on omat mestaruussäännöt. TRS- 
mestaruudesta voidaan kilpailla myös muissa lajeissa joihin SRL on laatinut säännöt. 

KOULU- JA RATAESTERATSASTUS 

Koulu- ja rataesteratsastuksessa mestaruudesta kilpailevat erikseen alle 12-vuotiaat 
(minimestaruus), aikuisratsastajat, seniorit, nuoret, juniorit, lapsi-, poni- ja suomenhevosratsukot. 
Ikäluokkamestaruuksissa osallistumisoikeudet lajisääntöjen mukaan. 
Tarvittaessa voidaan yhdistää ponit / juniorit ja nuoret /seniorit. Yhdistetyissä mestaruusluokissa pokaali 
jaetaan voittajan kategorian mukaan. 

Minimestaruudesta voivat kilpailla kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat ratsastajat. 
Kouluratsastuksessa minimestaruudesta voivat kilpailla ne ratsastajat, jotka eivät ole kilpailleet helppo B tai 
sitä vaativammissa luokissa ja esteratsastuksessa ne jotka eivät ole kilpailleet yli 70 cm:n luokissa. 

Aikuisratsastaja on kilpailuvuonna 22 vuotta täyttänyt/täyttävä ratsastaja, joka ei ole sijoittunut viimeisten 
kolmen vuoden aikana alue- tai korkeammalla tasolla lajissa, jossa aikoo kilpailla seuramestaruudesta.

Kaksoismestaruudesta kilpailtaessa sijalukupisteiden ollessa tasan kouluosuuden paremmuus ratkaisee. 

Kilpailuluokat voivat olla avoimet myös muiden seurojen ratsukoille, mutta TRS-mestaruudesta voivat 
kilpailla vain ko. vuonna TRS:aa edustaneet ratsastajat. Jos luokat ovat avoimia, niin ne voidaan jakaa: a) 
mestaruudesta kilpailevat b) muut. Järjestäjällä on kuitenkin oikeus yhdistää luokan a ja b osallistujat 
yhdeksi luokaksi, jos se on tarkoituksenmukaista, esim. osallistujamäärät huomioiden. 

TRS:n kilpailujaosto määrää kilpailujen ajankohdan ja hallitus vahvistaa ratsastettavat luokat, arvostelut ja 
ohjelmat vuosittain kilpailujaoston esityksen pohjalta. 

Kouluratsastuksessa nuoret ja seniorit kilpailevat helppo A-tasolla ja juniorit, poni- ja 
suomenhevosratsukot helppo B-tasolla. 

Kilpailut voidaan antaa jonkin TRS- jäsentallin / tallitoimikunnan järjestettäväksi, mutta kilpailujaosto 
määrää tällöinkin kilpailuun tuomariston puheenjohtajan ja estekilpailujen ratamestarin. 

Erityismääräyksiä: 

 Sama ratsastaja saa kilpailla mestaruudesta vain yhdessä kategoriassa (alle 12-vuotias,
aikuisratsastaja, seniori, nuori, juniori lapsi- tai poniratsastaja ). Sama ratsastaja saa kuitenkin
kilpailla oman kategoriansa lisäksi myös suomenhevosmestaruudesta, taitoratsastusmestaruudesta
ja kaksoismestaruudesta.

 Mestaruuskilpailuihin osallistuvalla hevosella saa kilpailun aikana ratsastaa vain mestaruuksiin
osallistuva(t) ratsastaja(t).

 Koulu- ja estekilpailussa samalla hevosella voi kilpailla kaksi ratsastajaa samassa kilpailussa.
Hevonen saa kuitenkin startata vain kaksi kertaa/pvä.

 Matka- ja kenttäratsastuksessa hevonen saa startata vain kerran.

 Ratsastaja saa osallistua mestaruusluokkaan useammalla hevosella, mutta ilmoittautumisen
yhteydessä on ilmoitettava, millä hevosella hän aikoo kilpailla mestaruudesta. Tällä
hevosella ratsastaja lähtee luokassa ensin.

 Mestaruusmitaliin vaaditaan hyväksytty tulos.

 Taitoratsastusluokkaa voidaan käyttää verryttelyluokkana.

 Koulumestaruusluokissa voidaan osanottajamäärää rajata siten, että ratsastaja saa osallistua
luokkaan vain yhdellä hevosella.



TRS-mitalisteille jaetaan ruusukkeet ja mitalit. Mitalit voi halutessaan jättää kisapäivänä 
kaiverrettaviksi. Voittajahevonen saa loimen. Seuranmestariratsukon nimi kaiverretaan 
kiertopalkintoon, jota säilytetään seuran hallussa palkintovitriinissä. TRS:n syyskokouksessa 
mestarit saavat henkilökohtaisen palkinnon ja kaikki mitalistit kaiverretut mitalit. Muilta osin 
noudatetaan SRL:n voimassa olevia kilpailusääntöjä. 

MATKARATSASTUSMESTARUUS 

MATKARATSASTUSMESTARUUSKILPAILUJEN ERITYISSÄÄNNÖT 
1. Mestaruuskilpailun paikka ja aika päätetään erikseen vuosittain.
2. Kilpailu on avoin TRS:n ratsastajille, jotka edustavat TRS:aa ao. vuonna.
3. Kilpailu suoritetaan n 50 km:n pituisena nopeuskilpailuna, jossa on yksi pakollinen tauko.
4. Ratsukolla tulee olla hyväksytty tulos vähintään 50 km:n matkaratsastuksesta viimeisen 12 kk:n
ajalta.
5. Kilpailun ajan paikalla on oltava eläinlääkäri, joka tarkastaa hevoset ennen lähtöä, 30 minuutin
kuluessa maaliin tulosta sekä pakollisella tauolla. Eläinlääkärin tarkastukset suoritetaan SRL:n
matkaratsastussääntöjen mukaisesti.
6. Nopeus on vähintään 10km/h, syke enintään 64.
7. Kilpailussa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä V matkaratsastus, lisäykset ja poikkeukset
ilmenevät näissä säännöissä ja kilpailukutsussa.
8. Tuomariston ja eläinlääkärin on tarkkailtava hevosten kuntoa myös matkaosuuksilla. Ratsukon
suoritus voidaan hylätä tai kilpailusta voidaan sulkea hevonen, joka ei ole kilpailukunnossa. Tämä
voidaan tehdä koska tahansa kilpailun aikana.

LÄNNENRATSASTUSMESTARUUS 

TAMPEREEN RATSASTUSSEURAN LÄNNENRATSASTUSMESTARUUSSÄÄNNÖT 
TRS:n lännenratsastusmestaruus ratkaistaan vuosittain seuran lännenratsastuskilpailujen 
yhteydessä, jolloin se mainitaan erikseen kilpailukutsussa. Mestaruudesta kilpaillaan open-luokissa 
milloin kilpailuissa järjestetään samassa lajissa aloittelija- ja open-luokat; jos open-luokkaa ei 
jossain lajissa ole, otetaan mestaruuspisteissä huomioon aloittelijaluokan tulos. Luokat voivat olla 
avoimia myös muiden seurojen ratsukoille, mutta TRS:n mestaruudesta voivat kilpailla vain TRS:aa 
edustavat ratsastajat. Ratsastaja saa osallistua luokkiin useammalla hevosella, mutta viimeistään 
lähdönvarmistuksessa on ilmoitettava, millä hevosella hän aikoo kilpailla mestaruudesta. 
Mestaruuskilpailuihin osallistuva hevonen saa osallistua myös muihin luokkiin muilla ratsastajilla 
lännenratsastuksen kilpailusääntöjen sallimissa puitteissa. Mestaruus ratkaistaan viiden (5) lajin 
(western pleasure, western horsemanship, trail, western riding ja reining) yhteistuloksista ottaen 
huomioon ratsastajan kolme (3) parasta sijoitusta. 

Sijoituksissa saa pisteitä seuraavasti: 
1. sija = 10 pistettä
2. sija = 9 pistettä
3. sija = 8 pistettä
4. sija = 7 pistettä
5. sija = 6 pistettä
6. sija = 5 pistettä
7. sija = 4 pistettä
8. sija = 3 pistettä
9. sija = 2 pistettä
10. sija = 1 piste

Mestaruuden voittaa se, jolla on edellä mainitulla tavalla kertynyt eniten pisteitä. Jos kilpailijoilla 
on yhtä paljon pisteitä kolmen (3) lajin huomioon ottamisen jälkeen, otetaan mukaan neljännestä (4) 
lajista saadut pisteet. Jos useammalla ratsastajalla on yhä yhtä paljon pisteitä, voi tuomari ratkaista 
mestaruuden. 


