
Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry järjestää 
vuosittain Hevosenomistajapokaali-kilpailun 2-vuotiaille 
lämminverisille. Kilpailun karsinnat ajetaan Jokimaalla 
28.10.2021  ja finaali samalla radalla 6.11.2021.

Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki 
2-vuotiaat lämminveriset, joista on maksettu sääntöjen 
määräämä ennakkoilmoittautumismaksu. 

Finaalissa vähintään 16.000 euron ykköspalkinto

Finaalin ja karsintojen palkintotaso muodostuu perusosasta sekä 
päälle lisättävästä ennakkomaksukertymästä ja sakkomaksuista. 
Kaikki kerätyt osallistumismaksut maksetaan kilpailun palkintoina. 
Esimerkiksi vuonna 2020 karsintavoittajat palkittiin 6.000 eurolla ja 
finaalissa voittajaa odotti 22.000 euron potti. Järjestäjä pidättää oi-
keuden järjestää lisäksi ns. consolation-lähdön. 

Karsintavoitosta on luvassa vähintään 2.000 euron ykköspalkinto 
ja finaalin voittaja saa vähintään 16.000 euroa. Finaalissa kaikki osal-
listujat palkitaan 500 eurolla. 

31.12.2020 20,00

Maksuerät 2021
 Erä  Summa  Eräpäivä
 1. erä   20 €   31.12.2020
 2. erä   40 €   28.2.2021
 3. erä   100 €  15.5.2021

Tai kaikki erät kerralla 140 €, eräpäivä 31.12.2020
 Suosittelemme tätä erityisesti ulkomaan rekisterissä oleville. 

Lisätietoja
SHKL:n toimisto
p. 03 734 2281 / toimisto@shkl.net
Mitja Nummenmaa p. 040 502 4987

Säännöt kotisivuilla www.shkl.net/kilpailut sekä tämän 
kirjeen kääntöpuolella a

Finaalivoittaja 2020 Zolamani ja hyvän vastuksen antanut Birgit Combo. Kuva: Iita-Maria Ahtiainen

SHKL Hevosenomistajapokaali 2021 -kilpailuun
Arvoisa hevosenomistaja! Nyt on aika ilmoittaa varsasi mukaan

Viesti: maksajan nimi ja  puhelinnumero
sekä hevosen nimi.

Vinkki! 
Tallenna maksuerät heti
verkkopankkiisi, etteivät ne pääse 
unohtumaan.



1 §
Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry järjestää 
vuosittain Hevosenomistajapokaali kilpailun 2-vuo-
tiaille lämminverisille. Kilpailu järjestetään Suomen 
Hippos ry:n hyväksymänä ajankohtana.

2 §
Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki 
2-vuotiaat lämminveriset, joista on maksettu sään-
töjen määräämä ennakkoilmoittautumismaksu.

3 §
Loppukilpailu sekä mahdolliset karsintalähdöt aje-
taan 2140 metrin matkalla autolähetyksellä. Mikäli 
ilmoittautuneita hevosia on enemmän kuin 12 järjes-
tää Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry näille 
karsintakilpailun n. 1-3 viikkoa ennen loppukilpailua. 
Karsintalähtöjä ajetaan enintään kolme.
Mikäli ilmoitettuja hevosia on 13-24, ajetaan kaksi 
karsintaa, joista molemmista pääsee kuusi paras-
ta loppukilpailuun. Mikäli ilmoitettuja hevosia on 
enemmän kuin 24, ajetaan kolme karsintaa, joista 
jokaisesta pääsee neljä parasta loppukilpailuun. Jos 
viimeisestä loppukilpailupaikkaan oikeuttavasta si-
joituksesta tulee tasapääjuoksu, loppukilpailuun 
pääsevä hevonen arvotaan.
Karsintoihin valitaan ensisijaisesti hevosia, joilla on 
hyväksytty startti normaalin karsintapistejärjestel-
män mukaisesti. Toissijaisesti valitaan  koelähdön 
suorittaneita hevosia koelähtöajan mukaisessa pa-
remmuusjärjestyksessä. Tasatilanteessa (tarvittaessa) 
mukaan pääsevät hevoset arvotaan. Karsintalähtöjen 
osalta lähtöradat arvotaan. Mikäli karsinnat ajetaan, 
valitaan loppukilpailun lähtöradat siten, että karsin-
tavoittajat valitsevat lähtöratansa ensin arvotussa jär-
jestyksessä, sen jälkeen toiseksi sijoittuneet jne.
Hevosille, jotka tulevat karsituksi karsintalähdöistä, 
palautetaan osallistumismaksu.

Järjestäjä pidättää oikeuden järjestää ns. consola-
tion-lähdön. Ensisijainen osallistumisoikeus tähän 
lähtöön on karsintoihin osallistuneilla hevosilla, jotka 
eivät saavuttaneet finaalipaikkaa, toissijainen muilla 
hevosilla, joista maksettu kilpailun kaikki osallistu-
mismaksut. Karsinta tapahtuu normaalin karsinta-
pistejärjestelmän mukaisesti.

4 §
Hevosilla on mahdollisuus osallistua kilpailuun mak-
samalla 20 euron osallistumismaksu (erä 1) viimeis-
tään 31.12. kilpailua edeltävänä vuonna, lisäksi 40 
euron osallistumismaksu (erä 2) viimeistään 28.2. 
kilpailuvuonna ja 100 euron osallistumismaksu (erä 
3) viimeistään 15.5. kilpailuvuonna. Kaikki kolme erää 
voi maksaa myös kerralla 1. erän yhteydessä alenne-
tulla 140 euron hinnalla.
Mikäli ensimmäinen ja/tai toinen erä on jäänyt mak-
samatta ajallaan, ne voi maksaa kolmannen erän 
yhteydessä. Tällöin kolmannen erän suuruus on 300 
euroa (ns. sakkomaksu). Mikäli hevosta ei ole mak-
settu mukaan kilpailuun 15.5. mennessä edellä mai-
nituin tavoin, voi hevosen ilmoittaa silti karsintoihin 
ns. supersakkomaksulla 2.000 euroa, joka tulee olla 
maksettuna kaksi pankkipäivää ennen karsintaan il-
moittamista.
Kaikki finaaliin osallistuneet palkitaan vähintään 500 
eurolla.

5 §
Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry:n hallitus 
on oikeutettu päättämään näiden sääntöjen muutta-
misesta ja kaikista kilpailua koskevista asioista. Samoin 
liiton hallitus ratkaisee kaikki näitä sääntöjä kokevat 
tulkintakysymykset. Muutokset on alistettava Suomen 
Hippos ry:n sääntövaliokunnan hyväksyttäviksi. Näis-
sä säännöissä mainitsemattomilta osin noudatetaan 
Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjä.

SHKL Hevosenomistajapokaali 2-vuotiaille

Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry toimii ja vaikuttaa 
näkyvästi  hevosenomistajien edunvalvojana. 

Tuemme myös nuorten hevosten kilpailumahdollisuuksia. 

Tutustu toimintaamme ja jäsenetuihimme osoitteessa 

www.shkl.net 
Liity mukaan kotisivuilta löytyvällä lomakkeella!


