ILKKA-POHJALAINEN AJON
SÄÄNNÖT
1§
Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry järjestää vuosittain Ilkka-Pohjalainen ajon Suomen
Hippos ry:n hyväksymänä ajankohtana.
2§
Kilpailuun on oikeutettu osallistumaan hevonen, jonka kasvattajan kotikunta on Etelä-Pohjanmaan
Hevosjalostusliitto ry:n, Keski-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry:n tai Svenska Österbottens
Hästavelsförbund rf:n alueella.
Osallistumisoikeus on 4- ja 5-vuotiailla lämminverisillä, joista on suoritettu sääntöjen mukaiset
kilpailun osallistumismaksut seuraavan aikataulun mukaisesti:
1. erä
2. erä
3. erä

28.2. 30 €
28.2. 40 €
28.2. 50 €

1-vuotiaana
2-vuotiaana
3-vuotiaana

4. erä
5. erä

28.2. 70 € 4-vuotiaana
28.2. 70 € 5-vuotiaana

Osallistumisoikeus on 5- ja 6-vuotiailla suomenhevosilla, joista on suoritettu sääntöjen mukaiset
kilpailun osallistumismaksut seuraavan aikataulun mukaisesti:
1. erä
2. erä
3. erä

28.2. 30 €
28.2. 40 €
28.2. 50 €

2-vuotiaana
3-vuotiaana
4-vuotiaana

4. erä
5. erä

28.2. 70 € 5-vuotiaana
28.2. 70 € 6-vuotiaana

Suorittamatta jäänyt maksuerä on mahdollista maksaa kaksinkertaisena viimeistään seuraavan erän
eräpäivänä. Maksuerät voi suorittaa myös kertamaksuna 220 € 1. erän eräpäivänä.
3§
Molemmat ikäluokat karsivat omissa karsintalähdöissään 2100 m:n matkalla ryhmäajona. Finaaliin
pääsee molemmista ikäluokista enintään kahdeksan hevosta, yhteensä kuusitoista. Finaali ajetaan
tasoitusajona 2120 m 4-5 v. Suom. synt., 4-v. 20 m hyv.
Karsinnoissa lähtöradat arvotaan Suomen Hippos ry:n tietokoneella. Hevoset jaetaan
karsintalähtöihin seuraavan pisteytyksen osoittamassa järjestyksessä:
A) annetaan pienin pistemäärä hevoselle, jolla on paras ennätys
B) annetaan pienin pistemäärä hevoselle, jolla on suurin voittosumma
C) annetaan pienin pistemäärä hevoselle, jolla on suurin karsintapistemäärä viidestä viimeisestä
kilpailusta, poislukien taukopisteiden ja välistarttien vaikutus
Saadut pisteet lasketaan yhteen ja pienimmän yhteispistemäärän saaneelle hevoselle annetaan
sijaluku 1, toiselle 2 jne.
Hevoset jaetaan karsintalähtöihin edellä mainitun pisteytyksen osoittamassa järjestyksessä
seuraavasti:
lähtö
I
II
III
sijaluku
1
2
3
6
5
4
7
8
9 jne.
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.

Mikäli karsintoihin ilmoittautuneiden määrä/ikäluokka on:
A)
B)
C)
D)

vähemmän kuin 9, pääsevät ne suoraan finaaliin, eikä karsintalähtöä järjestetä

9–12, ajetaan yksi karsintalähtö, josta kahdeksan parasta pääsee finaaliin.
13–24 ajetaan kaksi karsintalähtöä, joista pääsee neljä parasta finaaliin.
25–36 ajetaan kolme karsintalähtöä, joista pääsee kaksi parasta finaaliin sekä kaksi kokonaisajan
perusteella nopeinta kolmanneksi sijoittunutta. Mikäli kolmella toiseksi sijoittuneella on sama
kokonaisaika, ratkaisee arpa jatkoonpääsijän. Mikäli jonkin karsintalähdön ensimmäisestä sijasta tulee
tasapääjuoksu, ovat ko. hevoset etusijalla toiseksi sijoittuneisiin nähden.
E) 37–48 ajetaan neljä karsintalähtöä, joista pääsee kaksi parasta finaaliin.
F) 49 tai enemmän, karsitaan Ilkka-Pohjalainen ajon pisteytyksen perusteella hevoset niin, että ajetaan
enintään neljä karsintalähtöä. Ilkka-Pohjalainen ajon pisteytyksessä sijoille 50 ja siitä eteenpäin
sijoittuneet hevoset karsitaan karsintalähdöstä ja osallistumismaksun 4. tai 5. erä suoritetaan takaisin
ko. hevosten omistajille.

Mikäli viimeisestä finaalipaikasta tulee tasapääjuoksu, ratkaisee arpa jatkoonpääsijän.
Finaalin ratajärjestys määräytyy valinnan perusteella, jossa ensin karsintojen voittajat valitsevat
ensin lähtöratansa arvotussa järjestyksessä, tämän jälkeen toiseksi sijoittuneet jne.
4§
Kilpailun järjestäjä päättää Ilkka--Pohjalainen ajon palkinnoista vuosittain. Kerätyt maksut
käytetään kokonaisuudessaan palkintojen maksuun ja kilpailun järjestämiseen siten, että jaettavan
palkintosumman tulee olla suurempi kuin osallistumismaksuina kerätty osuus. Suoritettuja maksuja
ei palauteta, mikäli hevonen ei osallistu kilpailuun.
5§
Järjestäjät pidättävät oikeuden peruuttaa Ilkka-ajo, ellei siihen ilmoiteta vähintään 10 hevosta.
6§
Muilta osin noudatetaan Suomen Hippos ry:n voimassaolevia ravikilpailusääntöjä. Kilpailun
järjestäjä on oikeutettu päättämään näiden sääntöjen muuttamisesta ja muista Ilkka--Pohjalainen
ajoa koskevista asioista. Sääntömuutokset hyväksyy Suomen Hippos ry:n hallitus.
Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry

