
Savonlinna Special presented by Rinta-Jouppi.com -kilpailusarjan 
säännöt 
 
 
  

1. Kilpailusarjaan kuuluvia luokkia järjestetään Savonlinnassa Vuohimäen 
ratsastuskeskuksella 30.5. ja  9.-11.7.2021.  
 

2. Sarjaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua, eikä erillistä sarjakilpailumaksua ole. 
Luokkakohtaisten kilpailumaksujen suorittaminen kattaa sarjaan osallistumisen.  
 

3. Kilpailusarja on avoin kaikille ratsukoille tietyin rajoituksin. Katso rajoitukset luokkien 
yhteydestä.  
 

4. 30.5.2021 järjestetään Savonlinna Special presented by Rinta-Jouppi.com warm 
up-luokat, joissa jokaisen sarjaan kuuluvan luokan kolme parasta sijoittunutta 
ratsukkoa saavat pisteitä seuraavasti: 5,3,1.  
 
Ratsukko voi osallistua kahteen luokkaan, mutta saa pisteitä vain yhdestä luokasta. 
Pisteet lasketaan paremman sijoituksen mukaan ja ne lisätään Savonlinna Special 
presented by Rinta-Jouppi.com -kilpailusarjan yhteispisteisiin.  

 
5. Ratsukko saa pisteitä kultakin Opera Games kilpailupäivältä yhdestä sarjaan 

kuuluvasta luokasta seuraavasti:  
 
20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
 
Kilpailussa huomioidaan ratsukon pisteet kunkin päivän korkeimmasta sarjaan 
kuuluvasta luokasta, jossa ratsukko kilpailee. 

 
6. Savonlinna Special kilpailusarjan voittaja on se ratsukko, joka on kerännyt eniten 

pisteitä yhteensä enintään neljän kilpailupäivän 30.5.2021 ja  Opera Games 9.-11.7. 
2021 Savonlinna Special presented by Rinta-Jouppi.com -luokista. Ratsukon täytyy 
osallistua vähintään kahteen Opera Games -kilpailupäivään, joista toinen on 
sunnuntai 11.7.2021. 
 

7. Mikäli pisteet ovat tasan ratkaisee sunnuntaina 11.7.2021 saavutetut pisteet. Mikäli 
nekin ovat samat, ratkaisee sunnuntain luokkakorkeus siten, että korkeammasta 
luokasta saavutetut pisteet oikeuttavat parempaan sijoitukseen. 
 

8. Tuomariston puheenjohtaja ratkaiseen sääntöjen tulkinnassa mahdollisesti ilmenevät 
erimielisyydet. 
 
 
 
 
 



 
9. Savonlinna Special presented by Rinta-Jouppi.com kilpailuluokat: 

 
30.5.2021 Savonlinna Special presented by Rinta-Jouppi.com warm up-luokat. 
 

1. 110 367.1 (A2/A2), avoin ratsukoille, joilla ei ole tuloksia 130 cm tai 
korkeammista luokista kaudella 2020-2021 

2. 120 A.2.0, avoin ratsukoille, joilla ei ole tuloksia 140 cm tai korkeammista 
luokista kaudella 2020-2021 

3. 130 AM5.2, avoin kaikille 
 
 

Opera Games 9.-11.7.2021 
 
Perjantai 9.7.2021 

 
1. 110 cm, arv 367.1 (A2/A2), avoin ratsukoille, joilla ei ole tuloksia 130 cm tai 
korkeammista luokista kaudella 2020-2021 
2. 120 cm, arv 367.4 (A0/A2), avoin ratsukoille, joilla ei ole tuloksia 140 cm tai 
korkeammista luokista kaudella 2020-2021 
3. 130 cm, arv 367.4 (A0/A2), avoin kaikille 
4. 135 cm, arv 367.1 (A2/A2), avoin kaikille 

  
Lauantai 10.7.2021 

 
1. 110 cm, arv 367.4(A0/A2), avoin ratsukoille, joilla ei ole tuloksia 130 cm tai 
korkeammista luokista kaudella 2020-2021. 
2. 120 cm, arv A.2.0, avoin ratsukoille, joilla ei ole tuloksia 140 cm tai korkeammista 
luokista kaudella 2020-2021. 
3. 130  cm, arv A.2.0, avoin kaikille 
4. 140 cm, arv AM5, avoin kaikille 

  
Sunnuntai 11.7.2021 

 
1. 115 cm, arv AM5.2, avoin ratsukoille, joilla ei ole tuloksia 130 cm tai korkeammista 
luokista kaudella 2020-2021 
2. 125 cm, arv AM5.2, avoin ratsukoille, joilla ei ole tuloksia 140 cm tai korkeammista 
luokista kaudella 2020-2021 
3. 130 cm, arv AM5.2, avoin kaikille 
4. 140 cm, arv AM5, avoin kaikille 

 
 
 

10. Savonlinna Special presented by Rinta-Jouppi.com -kilpailusarjan palkinnot 
 

1. KIA Rio henkilöauto 
2. 600 € 
3. 300 € 


