KILLERIN DERBY ja TAMMADERBY
säännöt
1§
Viisivuotiaiden suomenhevosten Derby järjestetään vuosittain heinä-elokuussa Killerjärven
raviradalla Jyväskylässä.
2§
Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan viisivuotiaat suomenhevoset, joiden omistajat ovat
täyttäneet näiden sääntöjen määräykset.
TammaDerbyyn ovat oikeutettuja osallistumaan viisi- ja kuusivuotiaat suomenhevoset, joiden
omistajat ovat täyttäneet näiden sääntöjen määräykset sekä suorittaneet Derbyn ja TammaDerbyn
maksut.
3§
Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu varsan ollessa kaksivuotias maksamalla säädetty
ilmoittautumismaksu helmikuun loppuun mennessä. Seuraavat maksuerät maksetaan joka vuosi
elokuun loppuun mennessä paitsi viimeinen maksuerä, joka maksetaan toukokuussa hevosen
ollessa viisivuotias. Kaikki täten kertyneet varat käytetään kokonaisuudessaan Derby-kilpailun
palkintoihin.
TammaDerbyyn ilmoittautuminen tapahtuu 4. vuotiaana Killerin Derbymaksun maksaneiden
Tammojen osalta maksamalla säädetty ilmoittautumismaksu toukokuun loppuun mennessä. Kaikki
täten kertyneet varat käytetään kokonaisuudessaan TammaDerby-kilpailun palkintoihin.
4§
Maksut on suoritettava säännöllisesti ja määräaikaan mennessä. Jo maksettuja eriä ei makseta
takaisin. Mikäli joku maksuerä jää suorittamatta Derbyyn ilmoitetun hevosen osallistumisoikeus
säilyy, jos kyseinen maksuerä suoritetaan kaksinkertaisena viimeistään seuraavan erän yhteydessä.
Ainoastaan yhden erääntyneen maksamatta jääneen erän voi maksaa kaksinkertaisena.
Osanottajalistat julkaistaan Hevosurheilu-lehdessä.
ilmoittautumismaksut:
1. erä 30 € 2-vuotiaana
2. erä 60 € 2-vuotiaana
3. erä 60 € 3-vuotiaana
4. erä 80 € 4-vuotiaana
5. erä 80 € 5-vuotiaana

eräpäivä:
28.2.
31.8.
31.8.
31.8.
31.5.

TammaDerbyn ilmoittautumismaksut:
1. erä 70 € 4-vuotiaana 31.5.
2. erä 70 € 5-vuotiaana 31.8.
Vuoden 2017 Tamma-Derbyyn oikeutetuista 5- ja 6 - vuotiaista suomenhevostammoista suoritetaan 140
euron kertamaksu elokuun 31. päivään mennessä. Tällä kertamaksulla tänä vuonna 5-vuotiaat tammat ovat
osallistumisoikeutettuja myös ensi vuoden 2018 Tamma-Derbyyn.

5§
Mikäli viimeisen maksuerän jälkeen on mukana enemmän kuin 12 hevosta, järjestetään

karsintalähdöt 1-3 viikkoa ennen Derbyn loppukilpailua siten, että loppukilpailuun jää enintään 12 hevosta. Karsinnat ja
loppukilpailu ajetaan 2100 metrin matkalla ryhmäajona autolähetyksellä.

6§
Derbyn karsintakilpailuun otetaan mukaan enintään 72 hevosta. Jos kuitenkin viimeisen maksuerän
suorittamisen jälkeen kunakin vuonna on hevosia ilmoitettu karsintakilpailuun enemmän kuin 72,
suoritetaan karsinta ja hevosten jako karsintalähtöihin seuraavan pisteytyksen mukaan:
a) pienin pistemäärä annetaan hevoselle, jolla on suurin voittosumma lisättynä
kilpailuvuoden voittosummalla
b) pienin pistemäärä annetaan hevoselle, jolla on paras ennätys

Näin saadut pisteet lasketaan yhteen ja pienimmän yhteispistemäärän saaneelle hevoselle
annetaan sijaluku 1, toiselle 2 jne.
Hevoset jaetaan eri karsintalähtöihin sijalukujen perusteella seuraavasti:
lähtö
1
2
3
4
5
6
sijaluku
1
2
3
4
5
6
12
11
10
9
8
7
13
14
15
16
17
18 jne.

Jos useampia saman ohjastajan, omistajan tai valmentajan hevosia joutuu sijalukujen perusteella
samaan lähtöön, sijoittaa tasoitustenlaatija nämä mahdollisuuksien mukaan eri lähtöihin siten, että
ne mahdollisimman hyvin noudattavat alkuperäisen pistelaskun osoittamaa asemaa.
Karsintalähtöjen lukumäärä ja niistä loppukilpailuun pääsevien hevosten lukumäärä karsintoihin
ilmoitettujen hevosten määrän mukaan:
ilmoitettuja

karsintalähtöjä

13 - 24
25 - 36
37 - 48
49 - 62
63 ja yli

2
3
4
5
6

loppukilpailuun
6 parasta
4 parasta
3 parasta
2 parasta ja kaksi kokonaisajaltaan nopeinta kolmanneksi sijoittunutta
2 parasta

Mikäli viimeisestä loppukilpailupaikasta tulee tasapääjuoksu tai aikavertailussa kokonaisajat ovat
samat, arpa ratkaisee loppukilpailuun pääsyn.
7§
Loppukilpailun lähtöratojen valinta suoritetaan välittömästi karsintalähtöjen jälkeen. Ensin
valitsevat karsintalähtöjen voittajahevosten edustajat lähtöradat loppukilpailuun
karsintalähtöjenkokonaisaikojen mukaisessa järjestyksessä. Jos aika on sama, valintajärjestys
arvotaan. Voittajien jälkeen valitsevat toiseksi sijoittuneiden hevosten edustajat samalla
periaatteella jne. Jos karsintalähtöjä ei tarvita, loppukilpailun ratajärjestys arvotaan.
8§
Muilta osin noudatetaan Suomen Hippos ry:n voimassa olevia ravikilpailusääntöjä. Keski-Suomen Ravirata Oy:n ja
Keski-Suomen Hevosjalostusliitto ry:n johtokunnat ovat oikeutettuja muuttamaan näitä sääntöjä. Muutokset esitetään
Suomen Hippos ry:n hallituksen hyväksyttäväksi.

Keski-Suomen Ravirata Oy
Keski-Suomen Hevosjalostusliitto ry

