
KaRS:n cup-osakilpailusarjat; Pikku-cup, Mini-cup ja Juniori-cup 
 
Cupeihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan pisteet / osallistumiset lasketaan kaikille 
kilpailuissa mukana oleville KaRS:n juniorijäsenille, jotka voivat ko. cupiin osallistua. 
 
Cupissa kilpailtavat epäviralliset kouluohjelmat löytyvät nettisivuiltamme Ohjelmat-sivulta.  
Lisätietoja cup:eista Marjo Välikangas, 050-5674 755 tai marjo.valikangas@netikka.fi 
 
KaRS Mini-cup säännöt: 
1. Kilpailu on avoin Kauhavan Ratsastusseuran juniorijäsenille, jotka ovat iältään 10v tai 
nuorempia. Cupiin osallistuvat myös 16v ja nuoremmat, jotka käyttävät avustajaa yhdessä 
tai useammassa osakilpailulähdössä. 
 
2. Cup sisältää kolme osakilpailua; 2 koulukilpailua ja 1 estekilpailu, jotka kaikki ratsastetaan 
Kosolan Tallilla Ylihärmässä. 
 
3. Kilpailuissa on taluttajan tai avustajan käyttö sallittua. Avustaja voi taluttaa ratsukkoa tai 
antaa ohjeita kentän aitojen sisäpuolella. 
 
4. Kilpailtavat ohjelmat ja estekorkeus: 
- Kouluratsastuksen taitokisa 2012 taso 1 helppo 
- Maapuomi tai ristikko, kilpailija saa itse valita korkeuden 
- KaRS:n lasten kouluohjelma 
 
5. Osakilpailusuoritukset ovat ratsastajakohtaisia. 
 
6. Palkitseminen: 
Jokaisen osakilpailusuorituksen jälkeen hyväksytyn suorituksen tehneet palkitaan 
ruusukkeilla. Viimeisenä osakilpailupäivänä - palkitaan vähintään kahteen osakilpailuun 
osallistuneet ja niistä hyväksytyn suorituksen saaneet kilpailijat esinepalkinnolla sekä 
kunniakirjalla. 
 
KaRS Pikku-cup säännöt: 
1. Kilpailu on avoin Kauhavan Ratsastusseuran juniorijäsenille, jotka eivät ole startanneet 
aluetasolla eivätkä käytä kilpailusuorituksen aikana avustajaa. Mikäli ratsukko starttaa 
aluetasolla ennen cupin päättymistä, ratsukko ei saa enää cup-pisteitä. 
 
2. Cup sisältää kolme osakilpailua; 2 koulukilpailua ja 1 estekilpailu, jotka kaikki ratsastetaan 
Kosolan Tallilla Ylihärmässä. 
 
3. Kilpailtavat kouluohjelmat ja estekorkeus: 
- Tammelan Helppo Ä 
- Ristikko / 50cm, kilpailija saa itse valita korkeuden 
- EB Special 
 
4. Pistelasku: 
Ratsukko saa jokaisesta osakilpailusta pisteitä sijoituksensa mukaan seuraavasti: 
1. 10p 
2. 8p 
3. 6p 
4. 5p 
5. 4p 
6. 3p 
7. 2p 
8. ja siitä seuraavat 1p 



Käymättä jääneestä osakilpailusta lisätään ratsukolle 0p. 
 
Kolmen osakilpailun jälkeen suurimman yhteispistemäärän saanut voittaa. 
Tasapistetilanteessa kolmen ensimmäisen kohdalla sijoituksen määrittää viimeisen 
kouluratsastusosakilpailun sijoitus. 
 
5. Pisteet ovat ratsukkokohtaisia. 
 
6. Pikku-cupin kerran voittanut ratsukko ei voi enää osallistua cupiin tulevina vuosina. 
 
7. Pikku-cupin kolme parasta palkitaan KaRS:n syyskokouksessa. 
 
KaRS Juniori-cup säännöt: 
1. Kilpailu on avoin kaikille Kauhavan Ratsastusseuran juniorijäsenille. 
 
2. Cup sisältää viisi osakilpailua; 3 koulukilpailua ja 2 estekilpailua, joista kolme ratsastetaan 
Kosolan Tallilla Ylihärmässä ja kaksi erikseen ilmoitettavassa kilpailussa . 
 
3. Kilpailtavat kouluohjelmat ja estekorkeus: 
- Kosolan Talli B-merkin kouluohjelma 
- Kosolan Talli 60 - 70cm 
- Kosolan Talli K.N.Special 
- 2. esteosakilpailu kilpaillaan jossain KaRS:n kilpailussa korkeudessa 60 – 70cm 
- 3. kouluosakilpailu ohjelmineen päätetään vuosittain tapauskohtaisesti 
 
4. Pistelasku: 
Ratsukko saa osakilpailusta pisteitä sijoituksensa mukaan seuraavasti: 
1. 10p 
2. 8p 
3. 6p 
4. 5p 
5. 4p 
6. 3p 
7. 2p 
8. ja siitä seuraavat 1p 
 
Lopulliset cup-pisteet lasketaan NELJÄSTÄ osakilpailusta. Ratsukko voi jättää yhden 
kilpailun kokonaan käymättä tai jos heillä on tulos kaikista osakilpailuista, jätetään huonoin 
tulos laskematta yhteispisteisiin. Muista käymättä jääneistä osakilpailuista lisätään ratsukolle 
0p. 
 
Kilpailusarjan päätteeksi suurimman yhteispistemäärän saanut voittaa. Tasapistetilanteessa 
kolmen ensimmäisen kohdalla sijoituksen määrittää viimeisen kouluratsastusosakilpailun 
sijoitus. 
 
5. Pisteet ovat ratsukkokohtaisia. 
 
6. Juniori-cupin kolme parasta palkitaan KaRS:n syyskokouksessa. 
 
 
 
 


