
Nyt etsitään 

Suomen parasta 

lämminveristä!

Viesti: Maksajan nimi ja puhelinnumero, 
hevosen nimi

Vuoden 2020 voittaja Le 
Gros Bill. Kuva: Maisa Hyttinen

POHJANTÄHTI LÄMMINVERISTEN 

SUURMESTARUUS

Mikäli hevonen on vaihtanut 
omistajaa, tiedotathan uutta
omistajaa maksusta!

31.12.2020 40,00 (20,00)

Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry ja Tampereen 
Ravirata Oy järjestävät Pohjantähti Lämminveristen Suurmes-
taruusajon Teivon ravikeskuksessa. Pääyhteistyökumppanina 
jatkaa Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. Kilpailun 
karsinnat ajetaan 27.7.2021 ja loppukilpailu 7.8.2021. Kilpai-
luun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki lämminveriset 
ravihevoset, joista on maksettu sääntöjen määräämät ilmoit-
tautumismaksut. 

FINAALISSA VÄHINTÄÄN 25.000 EURON YKKÖSPALKINTO

Karsinnoissa ykköspalkintona on vähintään 3.000 euroa. 
Finaalin palkintotasoa tullaan korottamaan täysimääräisesti 
maksukertymän 20.000 euroa ylimenevältä osalta. Finaalissa 
kaikki osallistujat palkitaan vähintään 360 eurolla.

Kuvassa viime vuoden 
voittaja Le Gros Bill, 
kuva: Maisa Hyttinen

MAKSUERÄT 2021
Suluissa alennettu maksun summa hevosille, joiden voitto-
summa on 31.12.2020 mennessä ollut enintään 75.000 €.

 Erä  Summa  Eräpäivä
 1. erä   40 € (20 €)  31.12.2020
 2. erä   120 € (80 €) 15.3.2021 
 3. erä   200 € (150 €) 15.6.2021

LISÄTIETOJA

SHKL:n toimisto: p. 03 734 2281 (arkisin klo 9-15) 
Mitja Nummenmaa, p. 040 502 4987 / toimisto@shkl.net
Lisätietoa kilpailusta kotisivuilla: www.shkl.net/kilpailut. 
Kilpailun säännöt myös tämän kirjeen kääntöpuolella e



1 § Suurmestaruusajo järjestetään vuosittain Teivon ravi-
radalla erikseen päätettävinä päivinä. Järjestäjinä toimivat 
Tampereen Ravirata Oy ja Suomen Hevosenomistajien Kes-
kusliitto ry.

2 § Kilpailu on avoin kaikille lämminverisille ravihevosille, 
joista on suoritettu sääntöjen mukaiset ilmoittautumismak-
sut.

3 § Karsintalähdöt ajetaan vähintään viikko ja enintään kol-
me viikkoa ennen finaalia. Kilpailumatka karsintalähdöissä 
ja finaalissa on 2 100 metriä autolähetyksellä.

4 § Ilmoittautumismaksut maksetaan Suomen Hevoseno-
mistajien Keskusliitto ry:n tilille IBAN: FI52 5541 2820 0137 
21 / OKOYFIHH. Maksusta on käytävä ilmi maksajan nimi ja 
puhelinnumero sekä hevosen nimi.

Ilmoittautumismaksut ovat:
Suluissa alennettu hinta hevosille, joiden kilpailuvuotta 
edeltävän vuoden 31.12. päivän voittosumma on enintään 
75.000 €
• 1. erä 40 (20) euroa viimeistään 31.12. kilpailuvuotta 

edeltävänä vuonna
• 2. erä 120 (80) euroa viimeistään 15.3. kilpailuvuotena
• 3. erä 200 (150) euroa viimeistään 15.6. kilpailuvuotena
Mikäli ensimmäinen ja/tai toinen erä on jäänyt ajallaan 
maksamatta voi kilpailuun osallistua maksamalla kaikki erät 
kaksinkertaisena 720 (500) euroa viimeistään 15.6. kilpailu-
vuotena. Nk. sakkomaksu.

Hevosen voi maksaa kilpailuun mukaan vielä kilpailuvuon-
na 15.6. jälkeen ns. supersakkomaksulla. Sakon suuruus on 
2.500 euroa ja se tulee olla maksettuna kaksi arkipäivää en-
nen karsintoihin ilmoittamista.

LÄMMINVERISTEN SUURMESTARUUSAJON SÄÄNNÖT

Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry on 
hevosenomistajien yhteinen etujärjestö, jonka 
yhteentoista alueelliseen jäsenyhdistykseen kuuluu 
noin 5000 jäsentä. Liiton tarkoituksena on jäsenten 
hevosenomistamiseen liittyvien keskeisten yleisten ja 
yhteisten etujen valvonta.

Tutustu toimintaamme ja jäsenetuihimme osoitteessa 
www.shkl.net 
ja liity mukaan!

5 § Kilpailun enintään neljään karsintalähtöön otetaan mukaan 
enintään 48 kpl hevosia, joista on maksettu sääntöjen edellyt-
tämät ilmoittautumismaksut. Karsintoihin mukaan pääsevät 
valitaan Suomen Hippoksen karsintapisteiden mukaisessa järj-
estyksessä. Mikäli hevonen karsitaan kilpailusta, maksetaan il-
moittautumismaksut takaisin hevosen omistajalle.
• Jos karsintalähtöjä ajetaan kaksi, pääsee finaaliin kuusi par-

asta kummastakin lähdöstä.
• Jos karsintalähtöjä ajetaan kolme, pääsee finaaliin neljä 

parasta jokaisesta lähdöstä.
• Jos karsintalähtöjä ajetaan neljä, pääsee finaaliin kolme 

parasta kustakin lähdöstä.

Mikäli viimeisestä finaaliin oikeuttavasta sijasta tulee tasapää 
juoksu, arpa ratkaisee finaaliin pääsijän. Karsintavoittajat val-
itsevat finaalin lähtöratansa kokonaisaikojen mukaisessa järj-
estyksessä, sitten toiseksi sijoittuneet, jne. samalla periaatteella. 
Aikojen ollessa samat valintajärjestys arvotaan.

6 § Kilpailun karsintalähdöt ajetaan vähintään 3.000 euron ja fi-
naali vähintään 25.000 euron ykköspalkinnolla. Kilpailun palkin-
totasoa tullaan korottamaan täysimääräisesti maksukertymän 
20.000 euron ylittävältä osalta. Kaikki finaaliin osallistuneet 
palkitaan vähintään 360 eurolla.

7 § Muilta osin noudatetaan Suomen Hippos ry:n voimassaole-
via ravikilpailusääntöjä.

8 § Muutoksia näihin sääntöihin voivat tehdä vain kilpailun 
järjestäjät. Muutokset tulee alistaa Suomen Hippos ry:n hyväk-
syttäväksi.

Tampereen Ravirata Oy 
Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto Ry


