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ITIS Yhdessä
-paricup 2019
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Osakilpailut
o Osakilpailut ratsastetaan 2-tason luokissa. Jokaisessa osakilpailussa ratsastetaan yksi
paricup-osakilpailuluokka.
o Paricupit järjestetään esteratsastuksessa ja kouluratsastuksessa, este- ja kouluratsastuksen
cupit ovat toisistaan erillisiä.
▪ Esteratsastus: Osakilpailuluokan korkeus on osakilpailuissa 1.-5. 80 cm ja
osakilpailuissa 6.-10. 90cm. Luokan arvostelun päättää kilpailunjärjestäjä.
▪ Kouluratsastus: Osakilpailuluokan taso on helppo B, ratsastettavan ohjelman
päättää kilpailunjärjestäjä. Suositellaan osakilpaluissa 1.-5. helppojen he B
-ohjelmien käyttämistä ja osakilpailuissa 6.-10. haastavampien he B -ohjelmien
käyttämistä.
o Osakilpailuluokka voi olla avoin kaikille, avoin vain cupiin osallistuville ratsukoille tai avoin
ratsukoille joilla ei ole koulucupissa: sijoituksia 2- tai ylemmän tason kilpailuista helppo A
tai vaikeammista luokista / estecupissa: sijoituksia 2- tai ylemmän tason kilpailuista 100 cm
tai korkeammista luokista
Pari, osallistumisoikeus
o Pari koostuu kahdesta ratsukosta, jossa on kaksi eri ratsastajaa. Ratsukko on kaikkien
osakilpailujen ajan sama ratsastaja ja hevonen. Pari koostuu kaikkien osakilpailujen ajan
samoista kahdesta ratsukosta.
o Ratsastaja voi kuulua vuoden aikana vain yhteen pariin. Hevonen voi kuulua eri ratsastajilla
samaan tai eri pareihin.
o Ratsastajat voivat olla eri seurojen edustajia. Seurojen tulee olla Itä-Suomen alueen
seuroja.
o Kouluratsastus: cupiin saa osallistua ratsukot joilla ei ole 2- tai ylemmän tason kilpailuista
sijoituksia helppo A tai vaikeammista luokista 30.4.2019 mennessä
o Esteratsastus: cupiin saa osallistua ratsukot joilla ei ole 2- tai ylemmän tason kilpailuista
sijoituksia 100 cm tai korkeammista luokista 30.4.2019 mennessä
Maksut
o Osakilpailuluokkien ilmoittautumis- ja lähtömaksujen tulee olla vastaavat kuin mitkä luokan
maksut olisivat ilman cupia.
o Pareilta ei kerätä erillistä cup-maksua vaan osakilpailunluokan järjestävä kilpailunjärjestäjä
maksaa järjestämismaksun 100€ /osakilpailu Suomen Ratsastajainliiton tilille
FI6841080010302886, maksun viestinä tulee olla Itä-Suomen paricup 2019 / maksavan
seuran nimi / kilpailun päivämäärä. Mikäli osakilpailuun ei osallistu yhtään paria, ei
järjestämismaksua tarvitse maksaa. Kilpailunjärjestäjä voi halutessaan hankkia
osakilpailuluokkaan luokkasponsorin.
Ilmoittautuminen
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Parin tulee ilmoittaa kilpailunjärjestäjälle osallistuvansa osakilpailuun ilmoittautumisajan
päättymiseen mennessä kilpailukutsussa määrätyllä tavalla.

Osakilpailuiden pisteet, tulokset ja palkinnot
o Kunkin osakilpailun parien välinen järjestys määräytyy yhteenlaskettujen sijalukupisteiden
perusteella. Jos sijalukupisteet ovat samat, ovat parit samalla sijalla.
o Osakilpailuluokissa jaetaan normaalit luokkapalkinnot ja lisäksi palkitaan kyseisen
osakilpailun paras pari aluejaoston toimittamilla ruusukkeilla.
o Järjestäjä toimittaa listan osakilpailuun osallistuneista pareista ja kuvan osakilpailun
parhaasta parista aluejaostolle osoitteeseen itis.hallitus@gmail.com viimeistään 5
vuorokauden sisällä kilpailuista.
Kokonaiskilpailun pisteet, tulokset ja palkinnot
o Osakilpailuista jaettavat pisteet pareille: 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
ja 1. Mikäli parin toisen tai molempien ratsukoiden tulos on hylätty, ei pari saa pisteitä
kokonaiskilpailuun. Aluejaosto suorittaa pistelaskun ja ylläpitää kokonaispistetaulukkoa.
o Pari saa osallistua niin moneen osakilpailuun kuin haluaa. Kokonaispisteisiin lasketaan parin
6 parasta tulosta. Eniten osakilpailuista pisteitä kerännyt pari on voittaja jne. Mikäli
useammalla parilla on sama pistemäärä, ratkaisee viimeisessä järjestetyssä osakilpailussa
saadut pisteet.
o Järjestämismaksuista kerätty kokonaispotti + aluejaoston maksama osuus, yhteensä 1100e
per laji, jaetaan kokonaiskilpailun kolmelle parhaalle parille: voittajaparille 600e, toiseksi
sijoittuneelle parille 300 ja kolmanneksi sijoittuneelle parille 200. Palkitseminen suoritetaan
Itis aluejaoston syyskokouksessa loka-marraskuussa 2019.

Esteratsastus, osakilpailut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

12.5. KuoR/Kuopio
19.5. SvR/Savonlinna
7.6. HA-71/Kuvansi
5.-7.7. Lupis/Kiuruvesi
13.7. GOR/Pieksämäki
19.-21.7. SvR/Savonlinna
4.8. SiRa/Siilinjärvi
23.-25.8. Lupis/Kiuruvesi
1.9. SvR/Savonlinna
21.9. SuoVari/Suonenjoki

Kouluratsastus, osakilpailut:
1. 11.5. KuoR/Kuopio
2. 18.5. SVR/Savonlinna
3. 8.6. LiRa/Liperi
4. 16.6. HA-71/Kuvansi
5. 14.7. GOR/Pieksämäki
6. 20.7. SuoVaRi/Suonenjoki
7. 3.8. SiRa/Siilinjärvi
8. 18.8. HA-71/Kuvansi
9. 24.8. LiRa/Liperi
10. 22.9. SuoVaRi/Suonenjoki

