
SUOMEN RAVINAISTEN LIITTO RY:N SM-KILPAILUN OHJEET 

Suomen Ravinaisten liitto ry (SRNL) järjestää vuosittain naisohjastajille Suomenmestaruus-

kilpailun. Suomenmestaruudesta on ajettu jo vuodesta 1970. 

Kilpailu on avoin naisohjastajille, jotka kuuluvat johonkin liiton jäsenyhdistykseen, joilla on 

voimassa oleva ajolupakortti ja jotka ovat ajaneet vähintään 15 lähtöä (ei monté) 

ilmoittautumispäivään mennessä. Kilpailu ajetaan joka vuosi ja sen järjestävät SRNL:n 

jäsenyhdistykset vuorotellen. Kilpailussa on kaksi osalähtöä, jotka ajetaan tasoitusajoina lämmin- 

ja kylmäverisille. Osalähtöjen pisteet ja voittajan määräytyminen löytyvät SM-säännöistä: 

www.srnl.fi 

 

ILMOITTAUTUMINEN 

Jokaisella yhdistyksellä on oikeus ilmoittaa edustajansa SM-ajoihin. Mikäli yhdistys haluaa 

ilmoittaa useamman edustajan, on näiden keskinäinen järjestys mainittava. Jos osallistujia on yli 

16, suoritetaan karsinta. Edellisen vuoden suomenmestarilla on automaattisesti oikeus osallistua 

kilpailuun.  

Osallistujien tulee ensisijaisesti hankkia ajettavat hevoset itse. Järjestävän radan kilpailusihteerin 

kanssa voidaan neuvotella yhteistyöstä hevosten saamiseksi kaikille. Jäsenyhdistysten on myös 

hyvä olla aktiivisia ajettavien hevosten hankinnassa. 

 

Jäsenyhdistyksen sihteeri tai puheenjohtaja ilmoittaa edustajansa järjestävän radan 

kilpailusihteerille noin viikko ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ratojen toivotaan julkaisevan 

listan ohjastajista omilla sivuillaan tai muulla tavoin, jotta hevosenomistajat voivat ajoissa nähdä 

keitä ohjastajia on käytettävissä. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava yhdistys, jota 

ohjastaja edustaa. Ilmoittautuminen Heppa-järjestelmään tapahtuu normaalisti, joten valmentajan 

ilmoittaessa hevosta kilpailuun on ohjastajan oltava jo tiedossa.  

 

PALKINNOT 

SM-kilpailujen kolme parasta ohjastajaa palkitaan. Järjestävä yhdistys hankkii kunniapalkinnot, 

loimen sekä mahdolliset lahjat ja järjestää ruokailun. Voittaja saa SRNL:n kiertopalkinto-pokaalin. 

Voitettuaan SM-kilpailun kolme kertaa peräkkäin saa ohjastaja pokaalin omakseen. Järjestävä 

yhdistys huolehtii pokaalin kaivertamisesta ja toimittamisesta voittajalle.  Voittaja toimittaa 

vuorostaan pokaalin seuraavalle SM-kilpailun järjestävälle yhdistykselle hyvissä ajoin ennen 

seuraavaa SM-ajoa.  

 

Kaikki kilpailuihin osallistuvat hevoset, myös hylätyksi tulleet tai keskeyttäneet, palkitaan 

vähintään 50 eurolla. Järjestävä rata maksaa ylimääräiset palkinnot ja laskuttaa summan 

Hippokselta, kuitenkin enintään 1000 e.  

 

 

  

http://www.srnl.fi/


NÄKYVYYS 

SM-kilpailujen profiilin nostamiseksi yhdistysten olisi hyvä aktiivisesti markkinoida ja mainostaa 

SM-ajoja sosiaalisessa mediassa ja pyrkiä saamaan juttuja paikallislehtiin sekä Hevosurheilu-

lehteen, joka on suhtautunut ajojen uutisoimiseen erittäin positiivisesti. Esille tuonti on tärkeää 

sekä ennen että jälkeen kilpailujen. 

 

MUUTA 

Yhdistykset valitsevat edustajansa kilpailuun eri tavoin, voidaan järjestää karsinnat tai valitaan 

suoraan kriteerit täyttävä ohjastaja.  

 

Kilpailijoille voidaan lähettää etukäteen esim. sähköpostitse tiedote SM-ravien aikataulusta. 

Tiedotteessa on hyvä olla myös alueen kartta ja tiedot pukeutumistiloista sekä yhteyshenkilön 

puhelinnumero.  

 

Sisäänkirjoitusta ja muuta radan henkilökuntaa on hyvä informoida SM-ajoista, jotta kilpailijat 

tuntisivat olevansa tervetulleita. 

 

SM-kilpailulla ei ole vakituista sponsoria, mutta järjestävä yhdistys voi hankkia 

yhteistyökumppaneita, joita on hyvä muistaa myös kilpailujen jälkeen esim. sähköpostitse 

lähetetyllä kiitoskirjeellä ja valokuvalla voittajaseremonioista. 

 

RAVINAISET!  TEHDÄÄN SM-AJOISTA HIENO JA ARVOISEMME TAPAHTUMA! 

 

SRNL ry:n hallitus hyväksynyt 6.4.2019. 


