
Uuden suomenhevosten Jyväskylän, Kuopion ja Seinäjoen kilpailun säännöt (työnimi Trio):

1 §
Trio-kilpailun karsintalähtöineen järjestävät Jyväskylän, Kuopion ja Seinäjoen raviradat Suomen Hippos ry:n
hyväksymänä ajankohtana. Finaali ajetaan vähintään 10 000 €:n ykköspalkinnolla. Finaalin järjestämisoikeus
kiertää kolmen vuoden jaksoissa, vuoro vaihtuu vuosittain kolmen järjestävän radan kesken.

2 §
Trio-kilpailu on tasoitusajo kaikille Suomen Hippos ry:n kilpailurekisterissä oleville suomenhevosille, joiden
voittosumma on maksueräpäivänä on enintään 8 000 euroa. Karsintojen ja finaalin sarjamääritys perustuu
hevosen voittosummaan ilmoittautumishetkellä. Maksueräpäivä määrätään vuosittain järjestävien ratojen
toimesta.

3 §
Trio -kilpailun karsintalähdöt ja finaali ajetaan tasoitusajona 2120 /2160 metrin matkalla. Trio- kilpailun
sarjamääritys on:
Tasoitusajo 2120/2160 m, paalu 4000 e, 20 m. 4000 e. Tammat 20 m hyvitys.

4 §
Trio- ilmoittautumismaksu maksetaan Jyväskylän raviradan tilille FI94 5290 0220 304305.
Pankkisiirrossa on ilmoitettava maksajan nimi, hevosen nimi ja rekisterinumero sekä ravirata, jonne omistaja
haluaa hevosen ilmoitettavan karsintaan. Ilmoittautumismaksu on 150 euroa. Kaikki Trion 
ilmoittautumismaksut käytetään loppukilpailun palkintoihin.

5 §
Trio-kilpailun alkukilpailuja ajetaan enintään 10 kpl. J:n, Ku:n ja S:n raviradoilla ajetaan kussakin yhteisen
ilmoittautumisen pohjalta alkukilpailut. Alkukilpailuihin hevoset otetaan ilmoittautumisten pohjalta 
karsintapistejärjestyksessä. Järjestäjät jakavat hevoset karsintoihin siten, että alkukilpailuissa on 
mahdollisimman tasalukuinen määrä hevosia kussakin karsinnassa. Mikäli jollekin radalle ilmoittautuu 
vähemmän kuin 8 hevosta, karsinta peruutetaan ja hevoset jaetaan muiden ratojen karsintoihin. Kukin 
hevonen voi osallistua vain yhteen Trio- karsintaan. Finaalin järjestäjä vaihtuu vuosittain Trio- ratojen J:n, 
Ku:n ja S:n välillä. Jos kilpailuun ilmoitetaan vähemmän kuin 70 hevosta, kilpailu peruuntuu ja maksetut 
ilmoittautumismaksut palautetaan. Jos alkukilpailuja ajetaan viisi, pääsee finaaliin kolme parasta kustakin 
lähdöstä ja yksi neljänneksi sijoittuneista arvan perusteella. Jos alkukilpailuja ajetaan kuusi, pääsee finaaliin 
kaksi parasta kustakin lähdöstä ja arvan perusteella neljä kolmanneksi sijoittunutta. Jos alkukilpailuja ajetaan
seitsemän, pääsee finaaliin kaksi parasta kustakin lähdöstä ja arvan perusteella kaksi kolmanneksi 
sijoittunutta. Jos alkukilpailuja ajetaan kahdeksan, pääsee finaaliin kaksi parasta kustakin lähdöstä. Jos 
alkukilpailuja ajetaan yhdeksän, pääsee finaaliin paras kustakin lähdöstä ja arvan perusteella seitsemän 
toiseksi sijoittunutta. Näin jatketaan riippuen ilmoittautuneiden määrästä. Mikäli viimeisestä finaaliin 
oikeuttavasta sijasta tulee tasapääjuoksu, on näillä hevosilla etusija arvonnan perusteella finaalipaikkaa 
tavoitteleviin nähden. Mikäli loppukilpailuun tulisi jollekin paalulle enemmän kuin 12 hevosta, putoavat pois 
karsinnoista huonoimmat kokonaisajan saavuttaneet hevoset ko. paalulta, mutta pääsevät mukaan 
loppukilpailuun paremmuusjärjestyksessä, mikäli loppukilpailuun selvinneistä hevosista jää ko. paalulta 
hevosia pois ennen loppukilpailun lähtöratojen arvontaa. Finaalin ratajärjestys arvotaan. Muilta osin 
noudatetaan Suomen Hippos ry:n voimassa olevia ravikilpailusääntöjä.

6 §
Trio-kilpailun alkukilpailut ajetaan 1 000 euron ja finaali vähintään 10 000 euron ykköspalkinnolla.
Ykköspalkinnon suuruus voi olla suurempi, riippuen ilmoittautuneiden määrästä. Kaikki finaaliin osallistuneet 
hevoset palkitaan vähintään 150 €:n palkinnolla. Kunniapalkinto omistajalle, kasvattajalle,
valmentajalle, hoitajalle ja ohjastajalle.

7 §
Trio- kilpailun sääntöihin muutoksia voi tehdä ainoastaan Jyväskylän, Kuopion ja Seinäjoen raviratojen
hallitukset ja johtokunta yhteisesti sopimallaan tavalla. Muutokset tulee alistaa Suomen Hippos ry:n
hallituksen hyväksyttäväksi. Muilta osin noudatetaan Suomen Hippos ry:n voimassa olevia
ravikilpailusääntöjä.


