
SRL HALLISARJA 2021-22 

1. Kilpailusarjaan kuuluu neljä (4) osakilpailua ja finaali. Osakilpailut kilpaillaan Hevosopiston järjestämissä 

kilpailuissa marras- ja joulukuussa 2021 sekä helmi- ja maaliskuussa 2022. Finaali kilpaillaan huhtikuussa 

2022. 

2. Osallistumisoikeus  

Kilpailu on avoin kaikille urheilijoille kaikilla hevosilla. Urheilija voi osallistua osakilpailuihin usealla 

hevosella.  

3. Kilpailusarjaan ilmoittautuminen  

Osakilpailuluokkaan ilmoittautuminen tapahtuu kunkin osakilpailun järjestäjälle kilpailukutsun mukaisesti. 

Erillistä kilpailusarjaan ilmoittautumista ei ole 

 4. Arvostelu ja estekorkeudet 

Hallisarjan osakilpailuluokat ratsastetaan estekorkeudella 140 cm arv. 367.1(A2/A2)  

Finaalin estekorkeus on 140 cm ja arvostelu AM5 

6. Sarjakilpailupisteet  

Sarjakilpailussa jaetaan sarjakilpailupisteitä 20 parhaalle hyväksytyn suorituksen saaneelle ratsukolle luokan 

sijalukujen mukaan seuraavasti:  

osakilpailut: 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

finaali: 30, 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2  

7. Hallisarjan osakilpailu  

Osakilpailuluokan lähtöjärjestys arvotaan.  

8. Osakilpailupalkinnot  

Hallisarjan osakilpailuissa ratsukot palkitaan sijoittumissäännön mukaan rahapalkinnoin 

500,300,200,100,70… 

9. Hallisarjan finaali  

Hallisarjan finaali on avoin kahdellekymmenelle (20) eniten ko. sarjakilpailun pisteitä keränneelle ratsukolle. 

Mikäli viimeisellä finaaliin oikeuttavalla sarjakilpailupistemäärällä on useampi ratsukko, pääsevät he kaikki 

finaaliin. Tällöin finaalissa voi olla enemmän kuin 20 ratsukkoa  

Mikäli finaalipaikkaan oikeutettu ratsukko jää pois finaalista, otetaan ratsukon tilalle seuraavaksi eniten 

karsintapisteitä kerännyt ratsukko, mikäli finaaliin osallistuvia ratsukoita on vähemmän kuin 20. Finaalista 

poisjääneiden tilalle ei oteta enää seuraavaa ratsukkoa finaalia edeltävänä iltana klo 20 jälkeen. Urheilija 

voi osallistua finaaliin useammalla hevosella. 

Finaalin lähtöjärjestys arvotaan.  

10. Palkinnot finaalissa sijoittuneille ratsukoille  

Hallisarjan finaalissa ratsukot palkitaan sijoittumissäännön mukaan rahapalkinnoin 500,300,200,100,70…  

11. Hallisarjan kokonaispalkinnot 

Hallisarjan kolme eniten sarjakilpailupisteitä kerännyttä ratsukkoa palkitaan rahapalkinnoin 1000,700,500. 

Mikäli ratsukoilla on sama sarjakilpailupistemäärä finaalin jälkeen, ratkaisee hallisarjan sijoituksen finaalin 

sijoitus. Mikäli sekin on sama, ovat ratsukot jaetulla sijalla. Hallisarjan voittajalle rahapalkinnon lisäksi loimi 

ja kolmelle parhaalle pokaalit. 

  



SRL PONIRATSASTAJIEN HALLISARJA 2022 

1. Kilpailusarjaan kuuluu kaksi (2) osakilpailua ja finaali. Osakilpailut kilpaillaan Hevosopiston järjestämissä 

kilpailuissa helmi- ja maaliskuussa 2022. Finaali kilpaillaan huhtikuussa 2022. 

2. Osallistumisoikeus  

Kilpailu on avoin kaikille poniratsastajille poneilla. Urheilija voi osallistua osakilpailuihin usealla ponilla. 

Sama ratsukko ei voi osallistua sekä poniratsastajien hallisarjaan että lapsiratsastajien tai junioreiden 

hallisarjaan. 

3. Kilpailusarjaan ilmoittautuminen  

Osakilpailuluokkaan ilmoittautuminen tapahtuu kunkin osakilpailun järjestäjälle kilpailukutsun mukaisesti. 

Erillistä kilpailusarjaan ilmoittautumista ei ole 

 4. Arvostelu ja estekorkeudet 

Hallisarjan osakilpailuluokat ratsastetaan estekorkeudella 105/115 cm arv. 367.1(A2/A2) (pikkuponit 

105cm, isot ponit 115cm) 

Finaalin estekorkeus on 110/120 cm (pikkuponit 110cm, isot ponit 120cm) ja arvostelu AM5 

Poniratsastajien, lapsiratsastajien ja junioreiden hallisarjat voidaan kilpailla a, b, c-luokkana. 

6. Sarjakilpailupisteet  

Sarjakilpailussa jaetaan sarjakilpailupisteitä 20 parhaalle hyväksytyn suorituksen saaneelle ratsukolle luokan 

sijalukujen mukaan seuraavasti:  

osakilpailut: 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

finaali: 30, 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2  

7. Hallisarjan osakilpailu  

Osakilpailuluokan lähtöjärjestys arvotaan.  

8. Osakilpailupalkinnot  

Hallisarjan osakilpailuissa ratsukot palkitaan sijoittumissäännön mukaan esinepalkinnoin. 

9. Hallisarjan finaali  

Hallisarjan finaali on avoin kahdellekymmenelle (20) eniten ko. sarjakilpailun pisteitä keränneelle ratsukolle. 

Mikäli viimeisellä finaaliin oikeuttavalla sarjakilpailupistemäärällä on useampi ratsukko, pääsevät he kaikki 

finaaliin. Tällöin finaalissa voi olla enemmän kuin 20 ratsukkoa  

Mikäli finaalipaikkaan oikeutettu ratsukko jää pois finaalista, otetaan ratsukon tilalle seuraavaksi eniten 

karsintapisteitä kerännyt ratsukko, jos finaaliin osallistuvia ratsukoita on vähemmän kuin 20. Finaalista 

poisjääneiden tilalle ei oteta enää seuraavaa ratsukkoa finaalia edeltävänä iltana klo 20 jälkeen. Urheilija 

voi osallistua finaaliin useammalla ponilla. 

Finaalin lähtöjärjestys arvotaan.  

10. Palkinnot finaalissa sijoittuneille ratsukoille  

Hallisarjan finaalissa ratsukot palkitaan sijoittumissäännön mukaan esinepalkinnoin.  

11. Hallisarjan kokonaispalkinnot 

Hallisarjan kolme eniten sarjakilpailupisteitä kerännyttä ratsukkoa palkitaan rahapalkinnoin 200,100,50. 

Mikäli ratsukoilla on sama sarjakilpailupistemäärä finaalin jälkeen, ratkaisee hallisarjan sijoituksen finaalin 

sijoitus. Mikäli sekin on sama, ovat ratsukot jaetulla sijalla. Hallisarjan voittajalle rahapalkinnon lisäksi loimi 

ja kolmelle parhaalle pokaalit. 

 



SRL LAPSIRATSASTAJIEN HALLISARJA 2022 

1. Kilpailusarjaan kuuluu kaksi (2) osakilpailua ja finaali. Osakilpailut kilpaillaan Hevosopiston järjestämissä 

kilpailuissa helmi- ja maaliskuussa 2022. Finaali kilpaillaan huhtikuussa 2022. 

2. Osallistumisoikeus  

Kilpailu on avoin kaikille lapsiratsastajille kaikilla hevosilla. Urheilija voi osallistua osakilpailuihin usealla 

hevosella. Sama ratsukko ei voi osallistua sekä lapsiratsastajien hallisarjaan että poniratsastajien tai 

junioreiden hallisarjaan. 

3. Kilpailusarjaan ilmoittautuminen  

Osakilpailuluokkaan ilmoittautuminen tapahtuu kunkin osakilpailun järjestäjälle kilpailukutsun mukaisesti. 

Erillistä kilpailusarjaan ilmoittautumista ei ole 

 4. Arvostelu ja estekorkeudet 

Hallisarjan osakilpailuluokat ratsastetaan estekorkeudella 115 cm arv. 367.1(A2/A2)  

Finaalin estekorkeus on 120 cm ja arvostelu AM5 

Poniratsastajien, lapsiratsastajien ja junioreiden hallisarjat voidaan kilpailla a, b, c-luokkana. 

6. Sarjakilpailupisteet  

Sarjakilpailussa jaetaan sarjakilpailupisteitä 20 parhaalle hyväksytyn suorituksen saaneelle ratsukolle luokan 

sijalukujen mukaan seuraavasti:  

osakilpailut: 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

finaali: 30, 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2  

7. Hallisarjan osakilpailu  

Osakilpailuluokan lähtöjärjestys arvotaan.  

8. Osakilpailupalkinnot  

Hallisarjan osakilpailuissa ratsukot palkitaan sijoittumissäännön mukaan esinepalkinnoin. 

9. Hallisarjan finaali  

Hallisarjan finaali on avoin kahdellekymmenelle (20) eniten ko. sarjakilpailun pisteitä keränneelle ratsukolle. 

Mikäli viimeisellä finaaliin oikeuttavalla sarjakilpailupistemäärällä on useampi ratsukko, pääsevät he kaikki 

finaaliin. Tällöin finaalissa voi olla enemmän kuin 20 ratsukkoa  

Mikäli finaalipaikkaan oikeutettu ratsukko jää pois finaalista, otetaan ratsukon tilalle seuraavaksi eniten 

karsintapisteitä kerännyt ratsukko, jos finaaliin osallistuvia ratsukoita on vähemmän kuin 20. Finaalista 

poisjääneiden tilalle ei oteta enää seuraavaa ratsukkoa finaalia edeltävänä iltana klo 20 jälkeen. Urheilija 

voi osallistua finaaliin useammalla hevosella. 

Finaalin lähtöjärjestys arvotaan.  

10. Palkinnot finaalissa sijoittuneille ratsukoille  

Hallisarjan finaalissa ratsukot palkitaan sijoittumissäännön mukaan esinepalkinnoin.  

11. Hallisarjan kokonaispalkinnot 

Hallisarjan kolme eniten sarjakilpailupisteitä kerännyttä ratsukkoa palkitaan rahapalkinnoin 300,200,100. 

Mikäli ratsukoilla on sama sarjakilpailupistemäärä finaalin jälkeen, ratkaisee hallisarjan sijoituksen finaalin 

sijoitus. Mikäli sekin on sama, ovat ratsukot jaetulla sijalla. Hallisarjan voittajalle rahapalkinnon lisäksi loimi 

ja kolmelle parhaalle pokaalit. 

  



SRL JUNIOREIDEN HALLISARJA 2022 

1. Kilpailusarjaan kuuluu kaksi (2) osakilpailua ja finaali. Osakilpailut kilpaillaan Hevosopiston järjestämissä 

kilpailuissa helmi- ja maaliskuussa 2022. Finaali kilpaillaan huhtikuussa 2022. 

2. Osallistumisoikeus  

Kilpailu on avoin kaikille junioreille kaikilla hevosilla. Urheilija voi osallistua osakilpailuihin usealla hevosella. 

Sama ratsukko ei voi osallistua sekä junioreiden hallisarjaan että poniratsastajien tai lapsiratsastajien 

hallisarjaan. 

3. Kilpailusarjaan ilmoittautuminen  

Osakilpailuluokkaan ilmoittautuminen tapahtuu kunkin osakilpailun järjestäjälle kilpailukutsun mukaisesti. 

Erillistä kilpailusarjaan ilmoittautumista ei ole 

 4. Arvostelu ja estekorkeudet 

Hallisarjan osakilpailuluokat ratsastetaan estekorkeudella 125 cm arv. 367.1(A2/A2)  

Finaalin estekorkeus on 130 cm ja arvostelu AM5 

Poniratsastajien, lapsiratsastajien ja junioreiden hallisarjat voidaan kilpailla a, b, c-luokkana. 

6. Sarjakilpailupisteet  

Sarjakilpailussa jaetaan sarjakilpailupisteitä 20 parhaalle hyväksytyn suorituksen saaneelle ratsukolle luokan 

sijalukujen mukaan seuraavasti:  

osakilpailut: 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

finaali: 30, 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2  

7. Hallisarjan osakilpailu  

Osakilpailuluokan lähtöjärjestys arvotaan.  

8. Osakilpailupalkinnot  

Hallisarjan osakilpailuissa ratsukot palkitaan sijoittumissäännön mukaan esinepalkinnoin. 

9. Hallisarjan finaali  

Hallisarjan finaali on avoin kahdellekymmenelle (20) eniten ko. sarjakilpailun pisteitä keränneelle ratsukolle. 

Mikäli viimeisellä finaaliin oikeuttavalla sarjakilpailupistemäärällä on useampi ratsukko, pääsevät he kaikki 

finaaliin. Tällöin finaalissa voi olla enemmän kuin 20 ratsukkoa  

Mikäli finaalipaikkaan oikeutettu ratsukko jää pois finaalista, otetaan ratsukon tilalle seuraavaksi eniten 

karsintapisteitä kerännyt ratsukko, jos finaaliin osallistuvia ratsukoita on vähemmän kuin 20. Finaalista 

poisjääneiden tilalle ei oteta enää seuraavaa ratsukkoa finaalia edeltävänä iltana klo 20 jälkeen. Urheilija 

voi osallistua finaaliin useammalla hevosella. 

Finaalin lähtöjärjestys arvotaan.  

10. Palkinnot finaalissa sijoittuneille ratsukoille  

Hallisarjan finaalissa ratsukot palkitaan sijoittumissäännön mukaan esinepalkinnoin.  

11. Hallisarjan kokonaispalkinnot 

Hallisarjan kolme eniten sarjakilpailupisteitä kerännyttä ratsukkoa palkitaan rahapalkinnoin 500,300,100. 

Mikäli ratsukoilla on sama sarjakilpailupistemäärä finaalin jälkeen, ratkaisee hallisarjan sijoituksen finaalin 

sijoitus. Mikäli sekin on sama, ovat ratsukot jaetulla sijalla. Hallisarjan voittajalle rahapalkinnon lisäksi loimi 

ja kolmelle parhaalle pokaalit. 

 


