KUOPIO STAKES - SÄÄNNÖT
1. Kuopion Ravirata Oy järjestää vuosittain Kuopio Stakes -kilpailun.
2. Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan 4-vuotiaat Suomessa syntyneet lämminveriset, joista on
maksettu ilmoittautumismaksut.
3. Kuopio Stakes ajetaan ryhmäajona (autolähetys) 1609 metrin matkalla. Mahdolliset karsintakilpailulähdöt
järjestetään enintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen loppukilpailun järjestämisajankohtaa.
4. Karsintakilpailulähtöihin hevosia otetaan mukaan enintään kymmenen (10) hevosta karsintakilpailulähtöä
kohden. Loppukilpailuun pääsee kaksitoista (12) hevosta. Karsintalähtöjen lukumäärä ja niistä
loppukilpailuun pääsevien hevosten lukumäärä määräytyy karsintakilpailuun ilmoitettujen hevosten
lukumäärän mukaan seuraavasti:
ilmoitettuja
16 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 tai enemmän

karsintalähtöjä
2
3
4
5
6

loppukilpailuun
6 parasta
4 parasta
3 parasta
2 parasta + karsintalähdöissä kolmansiksi sijoittuneista 2
nopeinta (mikäli kolmansiksi samalla kokonaisajalla
sijoittuneita on useampia kuin 2, niin arpa ratkaisee)
2 parasta

Mikäli karsintakilpailuihin ilmoitetaan enintään viisitoista (15) hevosta, niin kilpailu järjestetään suoraan
loppukilpailuna - mahdollinen karsinta tapahtuu ennätykseen ja voittosummaan perustuvaan pisteytykseen
nojautuen.
Mikäli järjestäjä joutuu karsimaan hevosia karsintalähdöistä, käytetään pisteytystä, joka perustuu
ennätykseen ja voittosummaan ilmoittamishetkellä.
.

Jos loppukilpailuun pääsyyn nähden ratkaisevien sijojen osalta sattuu tasapääjuoksu, niin arpa ratkaisee.
Hevosten jako karsintalähtöihin tapahtuu ennätykseen ja voittosummaan perustuvaan pisteytykseen
nojautuen.
Pisteytys toteutetaan seuraavasti:
a) annetaan pienin pistemäärä (1) hevoselle, jolla on paras ennätys ilmoittamishetkellä
annetaan toiseksi pienin pistemäärä (2) hevoselle, jolla on toiseksi paras ennätys ilmoittamishetkellä
jne.
b) annetaan pienin pistemäärä (1) hevoselle, jolla on suurin voittosumma ilmoittamishetkellä
annetaan toiseksi pienin pistemäärä (2) hevoselle, jolla on toiseksi suurin voittosumma
ilmoittamishetkellä jne.
c) lasketaan a)- ja b) -kohdissa saadut pisteet yhteen ja pienimmän yhteispistemäärän saaneelle
hevoselle annetaan sijaluku 1, toiselle sijaluku 2 ja niin edelleen. Tasapisteissä ratkaisee arpa.
Jos karsintalähtöjä on neljä, niin hevoset jaetaan lähtöihin seuraavasti:
lähtö:
1
2
3
4
sijaluku:
1
2
3
4
8
7
6
5
9
10
11
12 jne.
Samaa periaatetta noudatetaan myös, kun karsintalähtöjen lukumäärä on kaksi, kolme, viisi tai kuusi.
Jos useampia saman ohjastajan tai valmentajan tai omistajan hevosia joutuu sijalukujen perusteella
samaan karsintalähtöön, tasoitustenlaatija sijoittaa nämä uudelleen siten, että ne mahdollisimman hyvin
noudattavat alkuperäisen pistelaskun osoittamaa asemaa.
Loppukilpailun ratajärjestys määräytyy siten, että karsintalähtöjen voittajat valitsevat ensin lähtöratansa
arvotussa järjestyksessä, sitten toiseksi sijoittuneet ja niin edelleen.

5. Kuopio Stakes’n palkintosumman ja ilmoittautumismaksujen määrän päättää Kuopion Ravirata Oy
vuosittain.
Ilmoittautumismaksujen maksuaikataulu ja enimmäismäärät (% loppukilpailun ensimmäisestä
palkinnosta):
1. erä ilmoitettavan hevosen ollessa kaksivuotias (eräpäivä 31.08.)
2. erä ilmoitettavan hevosen ollessa kolmevuotias (eräpäivä 31.01.)
3. erä ilmoitettavan hevosen ollessa kolmevuotias (eräpäivä 31.08.)
4. erä ilmoitettavan hevosen ollessa neljävuotias (eräpäivä 28.02.)

ilmoittautumismaksu enint. 0.15%
ilmoittautumismaksu enint. 0.35%
ilmoittautumismaksu enint. 0.40%
ilmoittautumismaksu enint. 0.70%
-------------------------------------Yhteensä ilmoittautumismaksu enint. 1.60%

Yksi eräpäivästään myöhästynyt maksuerä on mahdollista suorittaa kaksinkertaisena viimeistään
seuraavan erän eräpäivänä.
6. Suoritettuja maksuja ei palauteta, vaan ne käytetään kokonaisuudessaan palkintoihin.
7. Muilta osin noudatetaan Suomen Hippos ry:n vahvistamia voimassaolevia ravikilpailusääntöjä.
8. Vain Kuopion Ravirata Oy:n hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin. Muutokset esitetään Suomen
Hippos ry:n hallituksen hyväksyttäväksi.

