
 

 

MänRan Esteratsastus-Cupin 2019 ja Kouluratsastus-Cupin 2019 säännöt 

 

1. Kilpailuun kuuluu neljä osakilpailua, kummassakin lajissa. Osakilpailut ovat 1-tason kilpailuja. 

MänRa-Cup on avoin kaikille 1- ja 2-tason ratsukoille. 

 

2. MänRa-Cupin osakilpailut ratsastetaan 27.-28.4, 11.-12.5, 24.-25.8 ja finaali 21.-22.9. Koulukilpailut 

ovat lauantaisin ja estekilpailut sunnuntaisin. Kilpailukutsut julkaistaan Kipassa. Cup-luokat 

ratsastetaan avoimina luokkina, joihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. 

 

3. Ratsastaja voi kilpailla useammalla hevosella ja/tai useammassa luokassa, mutta vain yhdellä startilla 

voi osallistua Cuppiin. Ratsastaja ilmoittaa maksamisen yhteydessä, millä startilla osallistuu Cuppiin. 

Mikäli useammassa osakilpailuluokassa starttaava ratsastaja ei ennen ensimmäistä starttiaan ole 

ilmoittanut, missä luokassa ja millä hevosella kilpailee Cupin pisteistä, katsotaan hänen kilpailevan 

pisteistä päivän ylimmässä osakilpailuluokassa ensimmäisellä hevosellaan. 

 

4. Kilpailuluokat koulukilpailuissa ovat Helppo B ja Helppo A. Estekilpailuissa 70cm, 80cm ja 90cm. 

 

5. Cup-pisteitä saa vain luokasta, jossa starttaa vähintään 6 ratsukkoa. Kilpailussa jaetaan pisteitä 

sijoittuneille seuraavasti: 

 

 Pisteet Koulu-Cupissa: Pisteet Este-Cupissa: 

Sijoitus Helppo B Helppo A 70 cm  80 cm 90 cm 

 

I 6 7 6 7 8  

II 5 6 5 6 7   

III 4 5 4 5 6   

IV 3 4 3 4 5   

V 2 3 2 3 4  

VI 1 2 1 2 3  

VII  1  1 2 

VIII     1 

½ pistettä hyväksytystä suorituksesta (koulu-cupissa pisteet >50% ja este-cupissa 0-0-radat) 

 

 

6. MänRa-Cupin voittaja selviää kauden viimeisissä osakilpailuissa, joka toimii finaalina. Cup-

palkinnot jaetaan vain finaaliin osallistuvien kesken. 

 

7. Mikäli sijoittuneiden pisteet menevät tasan osakilpailuiden jälkeen, ratkaisee lopullisen sijoituksen 

ratsukon Finaalissa ansaitsema Cup-pistemäärä, jolloin korkeamman pistemäärän saavuttanut voittaa. 

Jos ne menevät tasan, vaikuttaa kolmannen osa-kilpailun Cup-pistemäärä, sen jälkeen toisen osa-

kilpailun pistemäärä ja viimeisenä ensimmäisen osa-kilpailun pistemäärä. Mikäli ratsukoiden 

pistemäärät ovat täysin samat kaikissa osakilpailuissa, jaetaan palkinto tasan. (Esim jos 2 parasta 

ratsastajaa saavat täsmälleen samat tulokset jakavat he I ja II palkinnon yhteenlasketun summan 175 

€, kahdelle  eli 87.5€/ hlö) 

 

8. Sekä  Este-Cupin että Koulu-Cupin kolme parasta ratsukkoa palkitaan lahjakortein, joiden arvot 

ovat: 

I  100 € 

II  75 € 

III 50 € 

 

 

 


