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Esteratsastuksen Grand Slam säännöt 2020 
 
1. Grand Slam on kolmen osakilpailun ja finaalin muodostama sarjakilpailu. Jäljempänä Grand 

Slam tarkoittaen joko koko sarjaa, osakilpailua tai finaalia. 
 

2. Järjestäjinä toimivat BCM Scanhorse Oy, Tampereen Messut Oy Hevosopisto Oy ja 
SeaHorse Week ry. 
 

3. Sarjaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua eikä siitä peritä sarjamaksua. 
 

4. Osakilpailut, finaali ja arvostelumenetelmät 
 
I. Hevoset Messut 4 - 5.4.  
 Grand Slam I Hankkija Trophy 5.4. 130-135 cm  

• pudotuskilpailu (säännöt liitteenä) 
II. Hevosopisto Oy 26-28.6 
 Grand Slam II Finnderby 27.6. 135 cm  

• 10 parasta (virheet + aika) jatkavat lyhennetylle uusintaluonteiselle toiselle 
kierrokselle 

III    SeaHorse Week Hanko 24. - 26.7 
          Grand Slam III Grand Prix 26.7. 140 cm + 145 cm 

• 10 parasta (virheet + aika) jatkavat lyhennetylle uusintaluonteiselle toiselle 
kierrokselle 

III. HIHS Grand Slam Finaali 24.10. 140 cm.  
• Grand Slam osakilpailujen Top 10 (kts. kohta 6) 
• Kaikki jatkavat lyhennetylle uusintaluonteiselle toiselle kierrokselle. 
• Käänteinen paremmuusjärjestys 

 
5. Palkinnot 

 
• Jokaisen osakilpailun ja finaalin kokonaispalkintosumma 10 000 euroa. 
• Tampereen osakilpailussa palkitaan kahdeksan parasta ratsukkoa 4 000 €, 2 500 €, 

jaettu kolmas 875 € (sijat 3 - 4), jaettu viides 675 € (sijat 5 – 8). 
• Muissa osakilpailuissa ja finaalissa palkitaan 10 parasta ratsukkoa 4 000 €, 2 500 €, 

1 000 €, 750 €, 500 €, 250 €, 250 €, 250 €, 250 €, 250 €. 
• Mikäli sama ratsukko voittaa kaksi perättäistä osakilpailua, ratsastajalle maksetaan 

ylimääräinen bonus 4 000 euroa. 
 

6. Osallistumisoikeus HIHS Grand Slam Finaaliin 
 

• Tampereen osakilpailusta neljä parasta ratsastajaa saa osallistumisoikeuden 
finaaliin. 

• Ypäjän ja Hangon osakilpailuista molemmista kolme parasta ratsastajaa saa 
osallistumisoikeuden finaaliin. 

• Mikäli kolmen parhaan joukkoon sijoittuneella on jo osallistumisoikeus, tilalle 
otetaan kyseisen osakilpailun seuraavaksi sijoittunut ratsastaja jne. 

• Mikäli osallistumisoikeuden saanut ratsastaja ei osallistu finaaliin, tilalle otetaan 
kyseisessä osakilpailussa neljänneksi sijoittunut ratsastaja jne. 
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7. Grand Slam Finaali  

 
• Finaali ratsastetaan lauantai-iltana 24.10. Helsinki International Horse Show:ssa. 
• Ratsastaja voi osallistua finaaliin vain yhdellä hevosella. 
• Hevosen ei ole tarvinnut osallistua Grand Slam osakilpailuihin. 
• Finaali ratsastetaan tasolla 140 cm. 
• Kaikki jatkavat lyhennetylle uusintaluonteiselle toiselle kierrokselle. 
• Kaikilla Grand Slam finalistiratsukoilla on oikeus osallistua myös Nordic Open Tour -

luokkiin. 
• Grand Slam finaaliluokan ensimmäinen kierros on samalla Nordic Open Tourin 2. 

osakilpailu. 
• Grand Slam -finalistit kilpailevat ensimmäisellä kierroksella myös Nordic Open Tour 

-palkinnoista yhdessä Nordic Open Tour -ratsukoiden kanssa. 
• Grand Slam -finalistit jatkavat toiselle kierrokselle, jossa kilpaillaan Grand Slam -

palkinnoista. 
 
8. Muilta osin kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä. 

 
9. Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muutoksiin ja tarkennuksiin. 
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Liite  

Hevoset Messut 

Tampereen Hevoset-messujen yhteydessä ratsastetaan Grand Slam I osakilpailu. 
• Osakilpailu ratsastetaan pudotuskilpailusäännöillä/arvostelulla. 

 
Lauantai 4.4. 

• Karsintaluokka 130 cm arv A. 2.0. 
• Järjestäjä voi rajoittaa karsintaluokkaan osallistuvien lukumäärää. Perusteet rajoittamiselle 

ilmoitetaan kilpailukutsussa. 

Sunnuntai 5.4. 
• Osallistumisoikeus sunnuntain 5.4. Grand Slam kilpailuun lauantain 4.4. karsinnan 

kahdeksalla parhaalla ratsukolla. 
• Sunnuntain Grand Slam kilpailuun ratsastaja voi osallistua vain yhdellä hevosella. 
• Mikäli ratsastajalla on kaksi hevosta kahdeksan parhaan joukossa, hän voi valita 

kummallako hevosella hän osallistuu sunnuntain kilpailuun. 
• Mikäli joku ratsukoista ei osallistu sunnuntain Grand Slam kilpailuun, tilalle otetaan 9:nneksi 

sijoittunut ratsukko jne. 
• Ratsukot muodostavat 4 paria siten, että voittaja ja 8., 2. ja 7. jne. 
• Parit ovat yhtä aikaa radalla ja tekevät suorituksensa peräkkäin. 
• Molemmille ratsukoille annetaan oma erillinen lähtömerkki. 
• Suurempi numero aloittaa ja parempi suoritus jatkaa seuraavalle kierrokselle. 
• Mikäli ratsukko häiritsee tahallisesti/tahattomasti toisen ratsukon suoritusta, tuomaristo voi 

hylätä häirinneen ratsukon suorituksen. 
. 

• 1. kierros estekorkeudet 130 cm ja 8 estettä arv A.2.0, 4 paria 
• 2. kierros estekorkeudet 130 cm – 135 cm ja 7 estettä arv A.2.0, 2 paria 
• 3. kierros estekorkeudet 135 cm ja 6 estettä arv C, 1 pari.  

 
Rataan kuuluu yksi kaksoissarja. 
 
Finnderby 

Finnderby kilpailuiden yhteydessä ratsastetaan Grand Slam II osakilpailu lauantaina 27.6. 
• Osakilpailu ratsastetaan Finnderby -luokassa kahtena kierroksena. 
• Finnderby -luokan korkeus on 135 cm. 
• Toiselle kierrokselle osallistuu 10 parasta ratsukkoa. 
• Toinen kierros on lyhennetty uusintaluonteinen kierros. 
• Derby-rata, sekä ensimmäinen että toinen kierros, sisältää tavallisia esteitä ja 

maastoesteitä, jotka osittain ovat vaihtoehtoisia. Maastoesteet nopeuttavat ratsastettavan 
tien. 

Hanko Grand Prix 

SeaHorse Weekin yhteydessä ratsastetaan Grand Slam III osakilpailu sunnuntaina 26.7. 
• Osakilpailu ratsastetaan perinteisessä Grand Prix -luokassa kahtena kierroksena 140 cm + 

145 cm. 
• Toiselle kierrokselle osallistuu 10 parasta ratsukkoa. 
• Toinen kierros on lyhennetty uusintaluonteinen kierros. 
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