25

POWERCUP 2012 ʹSÄÄNNÖT
1. Kilpailuun osallistuminen
1.1 Kilpailuun saavat osallistua vuonna 2012 poneilla 16 vuotta ja hevosilla 18 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat Suomen Ratsastajainliittoon kuuluvien ratsastusseurojen henkilö- ja perhejäsenet. Ratsastajalla ei
saa olla sijoituksia 1.1.2012 mennessä kansallisessa kenttäkilpailussa, kansallisessa 120 cm esteluokassa
(ponit 100cm/110 cm) tai kansallisessa helppo A-tasoisessa koululuokassa tai näitä korkeammissa luokissa.
1.2 Seura-, alue- ja loppukilpailun kaikki koulu- ja esteosuudet on suoritettava samalla hevosella/ponilla.
Kukin ratsastaja saa osallistua vain yhdellä hevosella tai ponilla.
2. Powercup seurakilpailu
2.1 Yhdistetyn seurakilpailun järjestää ratsastusseura itse valitsemanaan ajankohtana. Seurakilpailussa ratsastetaan kouluohjelma Helppo C:1 2000 ja esteratsastus hevoset 90 cm, isot ponit 85 cm ja pienet ponit 80
cm. Esteluokassa arvosteluna käytetään seuran valinnan mukaan joko arvostelua AM5, 367.1 (A2/A2) tai
367.2 (A2/A2). Uusinnassa (AM5) esteitä ei koroteta. Esteluokassa käytetään SRL:n määräämiä vakioratoja
(tarvittaessa soveltuvin osin), jotka postitetaan kaikille seuroille ja ovat tulostettavissa SRL:n internetsivuilta.
2.2 Seurakilpailussa saa samalla ratsulla kilpailla enintään kaksi ratsastajaa.
2.3 Aluekilpailuun pääsy
Aluekilpailuun pääsy edellyttää hyväksyttyä tulosta seuratasolta este- ja koulukokeesta. Hyväksytyn yhteistuloksen saaneista kilpailijoista aluekilpailuun pääsee ratsukot seuran valinnan mukaan joko vaihtoehto a:n
tai vaihtoehto b:n mukaisesti.
Seurakilpailusta aluekilpailuun pääsevät kaikki seuran Powercup-yhteistuloksissa sijoittuneet ratsukot.
Vaihtoehdot:
A) Sijoittuneiden määrä lasketaan ratsastuskilpailujen yleisten sääntöjen mukaisesti.
B) Seuran SRL:on 31.12.2011 mennessä ilmoitetusta jäsenmäärästä riippuva määrä kilpailijoita:
alle 100 jäsentä kolme kilpailijaa
100 -199 jäsentä neljä kilpailijaa
200 - 299 jäsentä viisi kilpailijaa
yli 300 jäsentä kuusi kilpailijaa
Uusien seurojen kohdalla noudatetaan seurakilpailupäivän mukaista jäsenmäärää. Mikäli seurakarsinnassa hyväksytyn tuloksen saavuttaa vähemmän kuin se määrä ratsukoita, jotka ovat oikeutettuja osallistumaan aluekarsintaan, voidaan seurakarsintatuloksena käyttää myös jotain muuta samantasoista
kilpailutulosta (samalta kilpailukaudelta, ennen seurakarsintaa) osallistujamäärää täydentämään. Nämä
tulokset eivät voi pudottaa seurakarsintakilpailussa jatkopaikan saavuttaneita ratsukoita.
3. Powercup aluekilpailu
3.1 Aluekilpailun järjestää alueen ratsastusjaoston päätöksellä jokin alueen seuroista 17.6.2012 mennessä.
Aluekilpailussa ratsastetaan kouluohjelma Helppo B K.N. Special ja esteratsastus hevoset 90 cm, isot ponit
85 cm ja pienet ponit 80 cm. Esteluokassa arvosteluna käytetään järjestäjän valinnan mukaan joko arvostelua AM5, 367.1 (A2/A2) tai 367.2 (A2/A2). Uusinnassa (AM5) esteitä ei koroteta. Esteluokassa/luokissa käytetään SRL:n määräämiä vakioratoja (tarvittaessa soveltuvin osin), jotka postitetaan aluekilpailun järjestäville seuroille ja jotka ovat tulostettavissa SRL:n internetsivuilta.
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3.2 Aluekilpailuissa voi kutakin hevosta ja ponia ratsastaa vain yksi kilpailija. Jos seuratasolta pääse kaksi
ratsastajaa aluetasolle samalla hevosella, suositellaan paremman pääsyä aluekilpailuun.
3.3 Aluekilpailuun ilmoittautumisesta vastaa kukin ratsastaja itse. Seuran tehtävä on huolehtia siitä, että
omasta seurasta aluekilpailuun osallistuvat vain siihen sääntöjen mukaan oikeutetut ratsukot.
3.4 Jos hevos- ja ponisarjaan tulee kumpaankin vähintään 10 ratsukkoa, luokat suositellaan järjestettäväksi
erikseen.
3.5 Aluekilpailupäivämäärät julkaistaan alueen kilpailukalenterissa sekä KIPA:ssa.
3.6 Loppukilpailuun pääsy
Loppukilpailuun pääsy edellyttää hyväksyttyä tulosta aluekilpailun koulu- ja estekokeesta. Aluekilpailusta
loppukilpailuun pääsevät kaikki alueen yhteistuloksissa sijoittuneet ratsukot. Sijoittuneiden määrä lasketaan ratsastuskilpailujen yleisten sääntöjen mukaisesti. Jos osallistuneiden seurojen lukumäärä on sijoittuneiden määrää suurempi, aluekilpailusta finaaliin pääsee kuitenkin vähintään osallistuneiden seurojen lukumäärää vastaava määrä kilpailijoita. Jos hevoset ja ponit kilpailevat eri luokissa, kummastakin luokasta
pääsevät finaaliin sijoittuneet tai ko. luokkaan osallistuneiden seurojen mukainen ratsukkomäärä.
4. Powercup loppukilpailu
4.1 Finaali ratsastetaan Lahdessa Takkulan Ratsastuskeskuksessa 7.-8.7.2012. Järjestäjänä toimivat Lahden
Ratsastajat ry.
Sarja I : Ponit kouluratsastus Helppo B:0 2009, esteet 85/80 cm, arvostelu AM5.
Sarja II: Hevoset kouluratsastus Helppo B:0 2009, esteet 90 cm, arvostelu AM5.
4.2 Loppukilpailuun ilmoittautumisesta KIPA:n kautta vastaa kukin ratsastaja itse. Alueen ratsastusjaosto
varmentaa osallistumisoikeuden kunkin alueen ratsukoille lähettämällä aluekilpailun yhteistulokset SRL:lle
sekä aluesihteerille. Mahdollisista varasijapaikkojen käytöstä alue ilmoittaa SRL:lle sekä finaalin järjestäjille.
5. Seura-, alue- ja loppukilpailun yhteiset kilpailusäännöt
5.1 Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin SRL:n kilpailusääntöjä. Aluekilpailuissa ja finaalissa noudatetaan aluekilpailusääntöjä.
5.2 Koulu- ja estekokeen tulokset määräytyvät yhdistetyn kilpailun sääntöjen mukaan siten, että molempien osakilpailuiden sijaluvut lasketaan yhteen ja pienimmän sijaluvun saanut on voittaja. Mikäli pistemäärä
on sama, ratkaisee kouluratsastuskokeen sijoitus.
5.3 Mikäli koululuokkaan ilmoittautuu yli 40 ratsukkoa, luokka jaetaan kahdelle eri päivälle.
6. Palkinnot
6.1 Seurakilpailussa hyväksytyn yhteistuloksen saavuttaneet ratsukot saavat Powercup kunniakirjan. Luokkapalkinnoista vastaa kilpailunjärjestäjä.
6.2 Aluekilpailuissa luokkapalkinnoista vastaa kilpailujärjestäjä kilpailusääntöjen ja -ohjeiden mukaan. Aluekilpailussa hyväksytyn yhteistuloksen saavuttaneet ratsukot saavat Powercup -ruusukkeen.
6.3 Finaalin luokkapalkinnoista vastaa kilpailujärjestäjä. Molempien sarjojen 10 parasta saavat palkintoruusukkeet ja esinepalkinnot. Lisäksi voittajat saavat loimen ja pokaalin sekä ϯϬϬΦ͗ŶĂƌǀŽŝƐĞŶǀĂůŵĞŶŶƵsstipendin.
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Powercup finaalissa jaetaan rahapalkintoja yhteistulosten perusteella seuraavasti:
^ĂƌũĂ/͗ΦϭϴϬ͕ϭϮϬ͕ϵϬũĂϲϬ͘
^ĂƌũĂ//͗ΦϭϴϬ͕ϭϮϬ͕ϵϬũĂϲϬ͘
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