KVAALAUS
2-taso

1-taso
(seura)

VAIKEA
A-ryhmä

T1, V1

seniorit 5,1

VAATIVA
B-ryhmä

seniorit 4,8

/

T5, T6, T7, T8
SRL jäsenyys + SIHY tai toisen seuran jäsenyys

T2, F1

Vaadittu tulos
nuoret 4,8 juniorit 4,3

T3, V2

HELPPO
C-Ryhmä

(kansall./WR)

/

seniorit 4,8

Kilpailulupa

3/4-taso

(alue)

/

Vaadittu tulos
nuoret 4,5

Vaadittu tulos
nuoret 4,4 juniorit 4,1

T4, F2

juniorit 4,2

V3, V4, V5, V6

SRL jäsenyys + SIHY tai toisen seuran jäsenyys
D-lupa
hevosen vuosimaksu

SRL jäsenyys + SIHY tai toisen seuran jäsenyys
B-lupa
hevosen vuosimaksu

Kvaalit ovat joka vuosi vahvistettavat pisterajat. Kvaalautuminen tapahtuu tölttiluokasta tölttiluokkaan ja askellajiluokasta askellajiluokkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ratsukko
ei välttämättä kisaa kaikissa luokissa samassa ryhmässä (esim. on kvaalautunut ainoastaan nelikäynnissä A-ryhmään).
Vuonna 2014 A-ryhmään ja/tai vuonna 2015 3-tason yksilöluokkiin kvaalautuneet ratsastajat voivat jatkaa 2016 vanhalla hevosella vaikeissa luokissa (A-ryhmä) ja aloittaa uudella vaativissa (Bryhmä). B-ryhmään kuuluneet / 2-tason yksilöluokkiin kvaalautuneet voivat jatkaa vanhalla hevosella vaativissa luokissa (B-ryhmä), uudella on aloitettava helpoista luokista (C-ryhmä, FIPOn
helpot ryhmäluokat). Edellytyksenä on, että ryhmäjäsenyys sekä kilpailulupa ovat olleet voimassa vuonna 2015, muuten ratsastajan pitää aloittaa vuonna 2016 C-ryhmästä. Tämä koskee
starttaamista sekä uudella, että vanhalla hevosella.
Sellainen uusi ratsukko, josta sekä ratsastaja että hevonen ovat erikseen saavuttaneet aiemmin WR –tasolla (Suomessa tai ulkomailla) pisteet 6 tai enemmän, voivat aloittaa
uutena ratsukkona suoraan vaikeista luokista (A-ryhmästä).
Mikäli kilpailukauden aikana vaikeisiin luokkiin (yksilöluokkiin) edennyt ratsastaja ylittää samaisella tasolla pisteet 5,1, voi hän uudella hevosella aloittaa vaativista luokista.
SM-kisoihin on vuosittain vahvistettava pisteraja. Pisterajat voi saavuttaa yksilöluokista (vaikeista luokista) 2-4 tason kilpailuista. Rajan ylitys yhdessä luokassa antaa osallistumisoikeuden
kaikkiin tarjolla oleviin saman vaikeusasteen luokkiin. Kuitenkin on huomioitava, että mikäli toisessa luokassa B- (tai C)-ryhmään kuuluva ratsukko ei mestaruuskilpailuissakaan ylitä A-ryhmään
oikeuttavaa pisterajaa, on sen mestaruuskilpailujen jälkeen palattava siinä luokassa omaan tasoryhmäänsä.
Voidakseen kilpailla jatkossa samassa ryhmässä ratsukon on saavutettava vähintään kerran kahden peräkkäisen kisakauden aikana kvaalautumisrajaksi asetetun pistemäärän.
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