
 

 

 

 

 

PRINSSIN PUOMICUP-SÄÄNNÖT 

Voimassa 12.4.2019 alkaen 

 

 

 

 

 

1 Yleistä 

 

Prinssin Puomicup on aloitteleville ratsastajille avoin kilpailusarja, joka sisältää vuoden aikana 

kolme (3) osakilpailua kahdessa luokassa (puomi- ja ristikkoluokka). Kokonaiskilpailun voittajat 

palkitaan kauden lopussa kummassakin luokassa erikseen, lisäksi kauden aikana kaikkiin 

osakilpailuihin osallistuneet ratsastajat saavat diplomin. Jokaisen ratsastajan on kuuluttava johonkin 

SRL:n hyväksymään ratsastusseuraan. Puomicup-pisteistä kilpailevien on kuuluttava Nokian 

Ratsastajat Ry:hyn. 

 

 

2 Osallistumista koskevat rajoitukset 

 

Ratsastaja voi osallistua Prinssin Puomicupiin seuraavin rajoituksin: 

 

1. Kussakin osakilpailussa ratsastaja voi osallistua vain yhteen arvosteltavista luokista. 

2. Prinssin Puomicupiin osallistuvan ratsastajan on oltava vähintään alkeiskurssin suorittanut. 

Alkeiskurssia kilpailujen aikaan suorittava ratsastaja voi poikkeuksellisesti osallistua 

puomiluokkaan taluttajan kanssa. 

3. Prinssin Puomicupiin ei voi osallistua ratsastaja, joka on osallistunut estekilpailuun 

vähintään 40 cm luokassa. 

4. Puomiluokan kokonaiskilpailun ensimmäisenä vuonna voittavan ratsastajan on osallistuttava 

toisena vuonna ristikkoluokkaan, ristikkoluokan kokonaiskilpailun voittanut kilpailija ei voi 

osallistua Prinssin Puomicupiin voittonsa jälkeen. Poikkeuksena pienissä ristikoissa 

kilpaillut ratsastaja, joka kokonaiskilpailun voiton jälkeen voi osallistua seuraavana vuotena 

isoihin ristikoihin. 

5. Poikkeukset ylläoleviin rajoituksiin sallitaan Viholan Ratsastuskoulun opettajien luvalla, 

esimerkiksi kokemattomalla ponilla kilpailuihin osallistuminen koulutusmielessä. 

 

 

3 Luokat 

 

1. Puomiluokka – avoin aloitteleville ratsastajille, jotka eivät ole kilpailleet puomiluokkaa 

suuremmissa luokissa. Taluttajan käyttö sallitaan. Puomit sijoitetaan luokassa maan tasalle 

joko yksittäin tai useamman puomin sarjoihin.  

2. Ristikkoluokka (isot/pienet ristikot) – avoin ratsastajille, jotka eivät ole kilpailleet 

suuremmissa luokissa kuin 40cm. Luokassa kilpailevan ratsastajan on valittava, hyppääkö 

tämä pienissä vai isoissa ristikoissa. 

 

 

 



 

 

4 Arvostelu ja pistelasku 

 

4.1 Arvostelumenetelmä 

 

Arvostelumenetelmänä käytetään soveltuvin osin Suomen Ratsastajainliiton taitoarvostelua 

(estesääntöjen kohta 372). Suorituksesta arvostellaan seuraavat osa-alueet (suluissa SRL:n 

taitoarvostelun sovellettavat kohdat): 

 

1. Oikeiden teiden seuraaminen (kohta 2.2 ensimmäinen kappale) 

2. Suorituksen rytmi ja sujuvuus (kohta 2.2 toinen kappale) 

3. Istunta ja mukautuminen (kohta 2.1) 

4. Ponin ja ratsastajan yhteistyö (kohta 2.2 kolmas kappale) 

 

Arvostelussa käytetään erillistä arvostelulomaketta, joka kilpailun jälkeen luovutetaan ratsastajalle. 

Pisteytettävien osioiden lisäksi arvioidaan suorituksen yleisilme, joka ei kuitenkaan vaikuta 

suorituksen kokonaispistemäärään. 

 

Jokainen osa-alue pisteytetään asteikolla 1-10 ja suorituksen kokonaispistemäärä on siten 40 pistettä. 

 

 

4.2 Vähennykset 

 

Jos ratsastaja käyttää avustajaa, suorituksen kokonaispistemäärästä vähennetään 5 pistettä 

(taluttajavähennys) 

 

Kieltäytymisestä/tottelemattomuusvirheestä vähennetään suorituksen kokonaispistemäärästä kolme 

pistettä. Toisesta tottelemattomuusvirheestä seuraa SRL:n sääntöjen mukaisesti suorituksen 

hylkääminen, mutta ratsastaja saa halutessaan ratsastaa radan loppuun. 

 

Satulasta putoamisesta tai ratsukon kaatumisesta seuraa SRL:n sääntöjen mukaisesti suorituksen 

hylkääminen. Myös väärän radan ratsastamisesta seuraa hylkäys. Ratsastaja saa kuitenkin 

molemmissa tapauksissa ratsastaa halutessaan radan loppuun. 

 

Jokaisesta pudotuksesta vähennetään suorituksen kokonaispistemäärästä kaksi pistettä. 

 

Ratsastajan aggressiivisesta käytöksestä tai tarpeettoman voimakkaista pohje-, ohja-, ääni- tai 

raippa-avuista vähennetään 1-3 pistettä (vrt. 372 kohta 2.2). Lisäksi aggressiivisesta käytöksestä 

seuraa myös tuomarin puhuttelu tai hylkäys, mikäli hevosta katsotaan kohdellun epäasiallisesti. 

 

Selkeistä puutteista ratsastajan varusteissa tai ponin hoidossa voidaan vähentää 1-3 pistettä (vrt. 372 

kohta 2.2) tai ratsukko voidaan hylätä, mikäli virhe vaarantaa ratsukon turvallisuuden.  

 

 

4.3 Sijoittuminen osakilpailussa 

 

Jokaisessa osakilpailussa palkitaan parhaat ratsastajat SRL:n palkitsemissäännön mukaisesti 

kummassakin luokassa erikseen, kilpailijat asetetaan paremmuusjärjestykseen suorituksen 

kokonaispistemäärän perusteella. 

 



 

 

Kokonaispisteiden mennessä tasan paremmuuden ratkaisevat suorituksen yksittäisten osa-alueiden 

pisteytykset siten, että korkeimman pistemäärän yksittäisestä osa-alueesta saanut kilpailija sijoittuu 

korkeammalle. Jos korkeimmat osa-alueen pisteet menevät tasan, tarkastellaan seuraavaksi 

korkeinta pistemäärää jne. 

 

Jos yksi tai useampi ratsukko on em. tarkastelun jälkeen edelleen tasatuloksessa, palkitaan kaikki 

tasatuloksessa olevat ratsukot. 

 

 

4.4 Kokonaiskilpailun pistelasku 

 

Prinssin puomicupin lopputuloksiin lasketaan kunkin kilpailijan kahden parhaan osakilpailun 

kokonaispisteet yhteen. Luokat arvostellaan erikseen, eli kauden aikana eri luokissa saatuja 

osakilpailupisteitä ei lasketa yhteen kokonaiskilpailussa. 

 

Yhteenlaskettujen pisteiden mennessä tasan ratsastajien paremmuuden ratkaisevat 

kokonaiskilpailussa huomioidut osakilpailupisteet siten, että paremman kokonaispistemäärän 

yksittäisestä osakilpailusta saanut ratsastaja sijoittuu korkeammalle. Jos korkeimmat 

osakilpailupisteet menevät tasan, tarkastellaan seuraavaksi korkeinta pistemäärää ja näiden 

mennessä tasan huomioidaan kokonaiskilpailun pisteistä pois jätetyn osakilpailun sijoitus.  

 

Jos kilpailijat ovat osakilpailuiden pisteiden tarkastelun jälkeen tasatuloksessa, ratkaisevat 

arvostelun yksittäisten osa-alueiden pisteet. Tällöinkin tarkastellaan ensisijaisesti kokonaiskilpailun 

pistemäärään huomioitujen osakilpailujen pisteytyksiä ja näiden mennessä tasan huomioidaan 

kokonaiskilpailun pisteistä pois jätetyn osakilpailun sijoitus. 

 

 

5 Varusteita koskevat rajoitukset ja suositukset 

 

Ratsastajan ja ponin varusteita koskevat seuraavat rajoitukset: 

 

1. Turvakypärän käyttö on pakollista. 

2. Kannusten käyttö on kielletty. 

3. Raipan enimmäispituus on 75 cm. 

4. Turvaliivin käyttö on suositeltavaa. 

 

 

Säännöt on hyväksytty Nokian Ratsastajat ry:n hallituksen toimesta 12.4.2019 ja ovat voimassa 

toistaiseksi.  

 

LIITE Tuomarin arvosteluohje 


