VILLINMIEHEN TAMMAKILPA
säännöt
1§
Lappeenrannan Ravirata Oy järjestää vuosittain Suomen Hippoksen hyväksymänä ajankohtana
lämminveristen ja suomenhevosten kilpailut nimeltään Villinmiehen Tammakilpa.
2§
Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan 4‐vuotiaat Suomessa syntyneet lämminveritammat ja 5‐vuotiaat
suomenhevostammat.
3§
Kilpailu suoritetaan 2100 metrin matkalla ryhmäajona autolähetyksellä. Mikäli lopullisen ilmoittautumisen
jälkeen kunakin vuonna hevosia on enemmän kuin 16, järjestää Lappeenrannan Ravirata Oy noin 2‐3
viikkoa ennen Villinmiehen Tammakilpaa karsintakilpailun. Loppukilpailussa on mukana enintään 12
hevosta.
4§
Lämminverinen ilmoitetaan Villinmiehen Tammakilpaan kaksivuotiskauden maaliskuussa ja
suomenhevonen kolmevuotiskauden maaliskuussa. Ilmoittamisen suorittaa hevosen omistaja maksamalla
ensimmäisen maksuerän. Jokaisen tammakilvan maksut suoritetaan erikseen ja täten kertyneet varat
käytetään kokonaisuudessaan kulloinkin kysymyksessä olevan tammakilvan palkintoihin. Maksut on
suoritettava eräpäivään mennessä. Jos yksi maksuista jää maksamatta, pääsee hevonen edelleen mukaan
kilpailuun, jos eräpäivään mennessä maksamatta jäänyt erä maksetaan viimeistään seuraavan erän
yhteydessä kaksinkertaisena. Maksettuja eriä ei suoriteta takaisin. Omistaja voi halutessaan maksaa
maksuerät ennakolta.
Villinmiehen Tammakilpailun ilmoittautumismaksut ovat v. 2022 kilpailusta alkaen 374 €, alv. 0%
(KHO:2019:139) ja ne maksetaan seuraavasti:
31.03.
30.11.
30.04.
30.11.
30.04.

hevosen ollessa 2‐vuotias (lv) / 3‐vuotias (sh)
hevosen ollessa 2‐vuotias (lv) / 3‐vuotias (sh)
hevosen ollessa 3‐vuotias (lv) / 4‐vuotias (sh)
hevosen ollessa 3‐vuotias (lv) / 4‐vuotias (sh)
hevosen ollessa 4‐vuotias (lv) / 5‐vuotias (sh)

33 €
55 €
77 €
99 €
110 €

Järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa Villinmiehen Tammakilvan, ellei viimeisen maksuerän jälkeen ole
mukana 12 hevosta tai jos olosuhteet estävät kilpailun järjestämisen. Tällöin kertyneet varat maksetaan
takaisin omistajille.
5§
Villinmiehen Tammakilvan karsintoihin otetaan enintään 48 hevosta. Karsintalähtöjä
järjestetään ilmoitettujen hevosten lukumäärän mukaan seuraavasti:
ilmoitettuja hevosia
13 ‐ 24
25 ‐ 36
37 tai enemmän

karsintalähtöjä
2
3
4

Mikäli karsintakilpailuun ilmoitetaan enemmän kuin 48 hevosta, karsitaan hevoset seuraavan
pistelaskukaavan mukaan:
1) annetaan pienin pistemäärä hevoselle, jolla on paras ennätys karsintakilpailun ilmoittamisajankohtaan
mennessä
2) annetaan pienin pistemäärä hevoselle, jolla on suurin voittosumma karsintakilpailun
ilmoittamisajankohtaan mennessä
Näin saadut pisteet lasketaan yhteen ja pienimmän yhteispistemäärän saaneelle annetaan sijaluku 1,
toiselle 2 jne. Tasapisteissä ratkaisee arpa.
Hevoset jaetaan lähtöihin edellä mainitun pisteytyksen sijalukujen perusteella seuraavasti:
lähtö
1
2
3
sijaluku
1
2
3
6
5
4
7
8
9 jne.
Vastaavasti mikäli karsintalähtöjen lukumäärä on kaksi (2) tai neljä (4).
Mikäli karsintalähtöjä järjestetään neljä, pääsee kustakin kolme parasta hevosta loppukilpailuun. Mikäli
karsintalähtöjä järjestetään kolme, pääsee kustakin neljä parasta hevosta loppukilpailuun. Mikäli
karsintalähtöjä järjestetään kaksi, pääsee molemmista kuusi parasta hevosta loppukilpailuun. Jos
viimeisestä loppukilpailuun oikeuttavasta sijasta tulee tasapääjuoksu, arvotaan loppukilpailuun pääsevä
hevonen.
Jos Villinmiehen Tammakilpa järjestetään suoraan loppukilpailuna, ratajärjestys arvotaan. Muutoin
loppukilpailun lähtöradat valitaan siten, että karsintalähtöjen kokonaisajaltaan nopein voittaja valitsee
lähtöradan ensimmäisenä, sitten toiseksi nopein jne. Voittajien jälkeen toiseksi jne. sijoittuneet samalla
periaatteella. Mikäli kokonaisaika on sama, arvotaan valintajärjestys.
6§
Loppukilpailun palkintosumma tarkistetaan vuosittain. Voittajahevonen seppelöidään ja loimitetaan.
Voittajan omistajalle, kasvattajalle, ohjastajalle ja hoitajalle annetaan muistopalkinto.
7§
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Lappeenrannan Ravirata Oy:n hallitus. Muutokset hyväksyy
Suomen Hippos ry:n hallitus. Muilta osin noudatetaan Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjä.
Lappeenrannan Ravirata Oy

