SUOMENHEVOSTEN KRITERIUMIN SÄÄNNÖT
1 § Kilpailun järjestäjä
Suomenhevosten Kriteriumkilpailun (jäljempänä Kriterium) järjestää Tampereen ravirata oy vuosittain syys-lokakuussa.
2 § Kilpailuoikeus
Kriteriumiin ovat oikeutettuja osallistumaan
4‐vuotiaat suomenhevoset, joiden omistajat ovat täyttäneet näiden sääntöjen määräykset.
3 § Kilpailumuoto
Kriterium sekä mahdolliset karsintakilpailut
ajetaan 2100 metrin matkalla autolähetyksellä. Mikäli lopullisen ilmoittautumisen
jälkeen kunakin vuonna hevosia on ilmoitettu 16 tai enemmän, järjestää Tampereen
ravirata oy näille karsintakilpailun n. 1-3
viikkoa ennen Kriteriumia. Karsintakilpailujen parhaat pääsevät jatkoon siten, että
Kriteriumin loppukilpailussa on enintään
12 hevosta.
4 § Kilpailuun ilmoittautuminen
Hevosen omistaja on vastuussa hevosensa ilmoittamisesta Kriteriumiin. Hevonen
ilmoitetaan Kriteriumiin viimeistään marraskuun loppuun mennessä sen ollessa 1‐
vuotias. Kilpailun järjestäjä lähettää omistajalle esitäytetyn maksulomakkeen, jonka
suorittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi.
Omistaja‐ ja hevostiedot otetaan Suomen
Hippos ry:n rekisteristä, eikä Tampereen
ravirata oy vastaa niiden mahdollisista virheistä. Tietojen mahdollisista muutoksista
vastaa omistaja. Ilmoittautuminen voidaan
suorittaa myös muulla todisteellisella tavalla. Tällöin järjestäjälle tulee ilmoittaa varsan nimi ja rekisterinumero sekä omistajan
nimi ja osoite.
5 § Osallistumismaksut
Jokaisen määrättynä vuonna järjestettävän
Kriteriumin osallistumismaksut suoritetaan
erikseen ja täten kertyneet varat käytetään
kokonaisuudessaan kulloinkin kyseessä
olevan Kriteriumin palkinnoiksi. Näihin
sisältyvät myös kasvattajapalkinnot, jotka
ovat 10 % kunkin palkinnon määrästä
loppukilpailussa. Kasvattaja on se, joka
Suomen Hippos ry:n rekisteriin on kasvattajaksi merkitty.
Kilpailuun ilmoitetun hevosen omistajan
tulee huolehtia osallistumismaksujen määräaikaisesta suorittamisesta.
Osallistumismaksut ja eräpäivät:
1. maksuerä 44 € 30.11. 1‐vuotiaana
2. maksuerä 77 € 30.04. 2‐vuotiaana
3. maksuerä 88 € 30.11. 2‐vuotiaana
4. maksuerä 99 € 30.04. 3‐vuotiaana
5. maksuerä 110 € 30.11. 3‐vuotiaana
6. maksuerä 110 € 30.06. 4‐vuotiaana
Yhteensä
528 € (sis.alv. 10 %)
Jos hevosesta on yksi maksuerä jäänyt
eräpäivään mennessä suorittamatta, on
se mahdollista maksaa kaksinkertaisena
viimeistään seuraavan maksuerän eräpäivänä. Kuudes maksuerä on mahdollista

suorittaa kaksinkertaisena viimeistään
karsintakilpailun ilmoittamispäivää edeltävänä päivänä. Mikäli hevosesta jää kaksi
maksuerää eräpäivään mennessä suorittamatta, sen osallistumisoikeus Kriteriumiin
on menetetty. Maksettuja eriä ei suoriteta
takaisin omistajalle muussa kuin siinä tapauksessa, että hevonen, josta viimeinen
eli kuudes maksuerä on suoritettu, karsitaan karsintakilpailusta. Tällöin maksetaan
kuudes maksuerä takaisin hevosen omistajalle.
Tampereen ravirata oy pidättää oikeuden
tehdä osallistumismaksujen eräpäiviin yksittäisiä muutoksia.
6 § Kilpailun peruuttaminen
Tampereen ravirata oy pidättää oikeuden
peruuttaa Kriterium, ellei siihen ilmoiteta
riittävästi hevosia, tai jos olosuhteet muuten
ovat sellaiset, ettei yhdistys katso voivansa
kilpailua järjestää. Siinä tapauksessa jo
kertyneet maksut palautetaan takaisin hevosten omistajille.
7 § Kriteriumin karsintaa koskevia
määräyksiä
Kriteriumin karsintakilpailuun otetaan mukaan enintään 48 hevosta, joista on suoritettu kaikki erääntyneet osallistumismaksut.
Mikäli karsintakilpailuun ilmoittautuneiden
määrä on
a) yli 36, järjestetään neljä karsintalähtöä,
joista jokaisesta pääsee kolme parasta
loppukilpailuun.
b) 25 – 36, järjestetään kolme karsintalähtöä, joista jokaisesta pääsee neljä parasta
loppukilpailuun.
c) 16 – 24, järjestetään kaksi karsintalähtöä, joista jokaisesta pääsee kuusi parasta
loppukilpailuun.
d) 13 – 15, ajetaan Kriterium suoraan
loppukilpailuna. Kriteriumin pistelaskussa
sijoille 13 – 15 sijoittuneet karsitaan loppukilpailusta ja osallistumismaksun kuudes
erä suoritetaan takaisin ko. hevosten omistajille.
Mikäli karsintalähdön viimeisestä loppukilpailupaikasta tulee tasapääjuoksu, ratkaisee arpa jatkoonpääsijän.
Hevoset pisteytetään karsintakilpailun ilmoittautumispäivänä ja ne hyväksytään
mukaan seuraavasti:
e) Annetaan pienin pistemäärä hevoselle,
jolla on paras ennätys 2100 metrin tai sitä
pidemmältä matkalta karsintakilpailun ilmoittautumispäivään mennessä.
f) Annetaan pienin pistemäärä hevoselle,
jolla on suurin voittosumma ko. päivään
mennessä.
g) Annetaan pienin pistemäärä hevoselle,
jolla on suurin karsintapistemäärä viidestä
viimeisestä kilpailusta poislukien taukopisteiden sekä välistarttien vaikutus.
Em. kohdista saadut pisteet lasketaan
yhteen ja pienimmän yhteispistemäärän
saaneelle hevoselle annetaan sijaluku 1,
toiselle 2 jne. Jos viimeisellä eli 48. sijalla
on useampia hevosia, saa edun se hevonen, jolla on suurempi voittosumma kil-

pailuvuonna. Jos se on sama, ratkaisevat
viimeisen viiden startin pisteet, tämän jälkeen ennätys ja viimeisenä arpa. Hevoset
jaetaan karsintalähtöihin sijalukujen perusteella seuraavan kaavion mukaisesti:
LÄHTÖ
Sijaluku
rankingissa

I
1
8
9

II
2
7
10

III
3
6
11

IV
4
5
12 jne.

Hevosten saadessa saman yhteispistemäärän ratkaisee arpa karsintalähdön. Mikäli
saman valmentajan ja/tai omistajan hevosia joutuu sijalukujen perusteella samaan
karsintalähtöön, on tasoitustenlaatijalla oikeus sijoittaa nämä uudelleen siten, että ne
mahdollisimman hyvin noudattavat alkuperäisen pistelaskun osoittamaa asemaa.
Karsintalähtöjen nopeimman kokonaisajan saavuttanut voittaja saa valita loppukilpailun lähtöradan ensimmäisenä, sitten
toiseksi nopein voittaja jne. Karsintalähtöjen toiseksi sijoittuneista valitsee ensimmäisenä nopein kakkonen jne. Samoin
menetellään muiden loppukilpailuun selvinneiden kesken. Mikäli saman kokonaisajan saavuttaneita on kaksi tai useampia,
valintajärjestys arvotaan. Mikäli Kriterium
ajetaan suoraan loppukilpailuna ilman
karsintakilpailua, ratajärjestys arvotaan.
Loppukilpailuun selvinneen hevosen valmentajan tulee ilmoittaa hevosen ohjastaja
loppukilpailuun viimeistään loppukilpailun
ilmoittamispäivänä.
8 § Sääntömuutokset ja -tulkinnat
Tampereen ravirata oy:n hallitus on oikeutettu päättämään näiden sääntöjen muuttamisesta ja kaikista Kriteriumia koskevista
asioista. Samoin Tampereen ravirata oy:n
hallitus ratkaisee kaikki näitä sääntöjä koskevat tulkintakysymykset ja päättää vuosittain seuraavista Kriteriumeista. Muutokset
on alistettava Suomen Hippos ry:n hallituksen hyväksyttäviksi. Näissä säännöissä
mainitsemattomilta osin noudatetaan Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjä.
Tampereen ravirata oy

