
1 §   

Kilpailun järjestää Lahden Hevosystäväinseura ry Lahden raviradalla vuosittain kesä‐heinäkuun 

aikana.  

2 §  

Kilpailu ajetaan 2140 metrin ryhmäajona autolähetyksellä. Loppukilpailuun pääsee 12 hevosta.  

3 §  

Suomessa syntyneet 4‐vuotiaat ja vanhemmat kilpailuoikeuden omaavat lämminveriset, jotka 

täyttävät Suur‐Hollola‐ajon säännöt ja joista ilmoittautumismaksut ja kyseessä olevan vuoden 

osallistumismaksut on maksuohjelman mukaisesti suoritettu, ovat oikeutettuja osallistumaan 

Suur‐Hollola‐ajoon niin monena vuonna kuin hevosen kilpailuoikeus kestää. 

 4 §  

Suur‐Hollola‐ajoon on ilmoittauduttava hevosen syntymävuotta seuraavan marraskuun loppuun 

mennessä maksamalla ensimmäinen ilmoittautumismaksuerä. Maksueriä on yhteensä kuusi ja ne 

erääntyvät seuraavasti:  

1. erä   1‐vuotiaana   30.11.   60 €  2. erä   2‐vuotiaana   15.04.    80 €  

3. erä   2‐vuotiaana   30.11.   90 €  4. erä   3‐vuotiaana   15.04.    100 €  

5. erä   3‐vuotiaana   30.11. 120 €  6. erä 4‐vuotiaana   15.02.      130 €  

5 §  

Suur‐Hollola‐ajon palkintosumman päättää vuosittain Lahden Hevosystäväinseura ry.    

6 §  

Kilpailuun ilmoitetun hevosen omistajan tulee huolehtia maksujen määräaikaisesta 

suorittamisesta. Eräpäivän jälkeen on hevosen omistajalla mahdollisuus maksaa kaksinkertainen 

maksu seuraavaan ilmoittautumismaksun eräpäivään asti paitsi 6. erän kohdalla, jolloin aikaa 

kaksinkertaisen maksun suorittamiseen on yksi (1) kuukausi. Jos Suur‐Hollola‐ajoon ilmoitetusta 

hevosesta on jäänyt maksamatta useampi kuin edellinen erä, hevosella ei enää ole 

osallistumisoikeutta kilpailuun.  

Kunkin vuoden osallistumismaksut karsintakilpailuihin sekä loppukilpailuun on maksettava 

määräaikana. Osallistumismaksu on enintään yksi (1) prosentti Suur‐Hollola‐ajon kyseisen vuoden 

ensipalkinnon määrästä. 

Osallistumismaksu maksetaan kahdessa erässä:  

1. erä   15.3.   60 €  

2. erä   15.4.   110 €  

Eräpäivän jälkeen on hevosen omistajalla mahdollisuus maksaa kaksinkertainen maksu 7 vrk:n 

kuluessa eräpäivästä lukien, jolloin hevonen säilyttää osallistumisoikeuden ko. vuoden Suur‐



Hollola‐ajoon. Mikäli maksusuoritus tapahtuu tämän myöhästymisajan jälkeen, ei hevosella ole 

osallistumisoikeutta kyseisenä vuonna ja myöhästynyt maksu palautetaan. 

Ilmoittautumis‐ ja osallistumismaksut käytetään Suur‐Hollola‐kilpailuun. Maksettuja 

ilmoittautumismaksuja ei palauteta. Suur‐Hollola‐ajoon ilmoitetun hevosen omistajan vaihtuessa 

on vaihdoksesta ilmoitettava välittömästi Lahden Hevosystäväinseura ry:lle.  

7 §  

Mikäli Suur‐Hollola‐ajon alkukilpailuun ilmoitetaan enintään 40 hevosta ei alkukilpailuja järjestetä. 

Tässä tapauksessa välierälähtöjä järjestetään seuraavasti: 

ilmoitettuja   välierien lukumäärä  loppukilpailuun pääsevien lukumäärä  

enintään 20     2       6  

21 – 30       3       4  

31 ‐ 40       4       3  

 

Mikäli Suur‐Hollola‐ajon alkukilpailuihin ilmoittautuu enemmän kuin 40 hevosta, järjestetään 

alkukilpailut. Suoraan välieriin etenevät kilpailun edellisen vuoden kärkikolmikko sekä pisteytyksen 

seitsemän (7) muuta vähiten pisteitä kerännyttä hevosta. Pisteytyksessä ovat mukana hevoset, 

joista on suoritettu kilpailuvuoden osallistumismaksut. Pisteytyksessä otetaan huomioon 

edellisvuoden voittosumma, koko kilpailu-uran voittosumma sekä kilpailuvuoden alkukilpailun 

ilmoittamispäivää edeltävään päivään mennessä saavutettu paras aika vähintään 2000 metrin 

matkalla:  

‐ edellisen vuoden eniten ansainnut hevonen saa 1 pisteen, toiseksi eniten ansainnut 2 pistettä, 

jne. Mikäli kahdella tai useammalla hevosella on sama voittosumma, niiden pisteet lasketaan 

yhteen ja jaetaan tasan kyseisten hevosten kesken  

‐ kilpailu-uran eniten ansainnut hevonen saa 1 pisteen, toiseksi eniten ansainnut 2 pistettä, jne. 

Mikäli kahdella tai useammalla hevosella on sama voittosumma, niiden pisteet lasketaan yhteen ja 

jaetaan tasan kyseisten hevosten kesken  

‐ kilpailuvuonna alkukilpailujen ilmoittamispäivää edeltävään päivään mennessä parhaan 

kilometriajan vähintään 2000 metrin matkalla saavuttanut hevonen saa 1 pisteen, toiseksi nopein 

2 pistettä, jne. Mikäli kahdella tai useammalla hevosella on sama kilometriaika, niiden yhteensä 

ansaitsemat sijapisteet lasketaan yhteen ja jaetaan tasan ko. hevosille  

Näin saadut pisteet lasketaan yhteen ja pienimmän yhteispistemäärän saaneelle annetaan sijaluku 

1, toiselle sijaluku 2, jne. Mikäli pistemäärät ovat yhtä suuret, ratkaisee ensisijaisesti 

kilpailuvuoden voittosumma, toissijaisesti edellisen vuoden voittosumma. Mikäli edellisellä tavoin 

ei saada eroa hevosten välille, suoritetaan arvonta.  

Jos 10 suoraan välieriin pääsevän hevosen viimeisellä sijalla on enemmän kuin yksi hevonen, 

ratkaisee jatkoon pääsemisen ensisijaisesti kyseisen vuoden voittosumma, toissijaisesti kyseisen 

vuoden ennätys. Jos sekin on sama, ratkaistaan viimeinen välieräpaikka suorittamalla arvonta.  



Loput hevoset karsivat kahdestakymmenestä (20) välieräpaikasta alkukilpailuissa 2140 metrin 

matkalla ryhmäajona autolähetyksellä seuraavasti. Alkukilpailulähtöihin max 10 hevosta/lähtö.  

ilmoitettuja   alkukilpailulähtöjä  välieriin    

41‐ 50   4     5 parasta kustakin lähdöstä    

51 – 60   5   4 parasta kustakin lähdöstä  

61 – 70   6    3 parasta ja 2 nopeinta nelosta  

71 – 80   7     2 parasta ja 6 nopeinta kolmosta   

81 – 90   8    2 parasta ja 4 nopeinta kolmosta   

91 – 100   9     2 parasta ja 2 nopeinta kolmosta    

101 – 110   10   2 parasta kustakin lähdöstä 

 

Alkukilpailussa tasapääjuoksun välieräpaikkaan oikeuttavasta sijoituksesta tehnyt hevonen ohittaa 

vertailussa ajan perusteella välieräpaikkaan oikeutetun hevosen. Jos alkukilpailussa tulee jatkoon 

pääsemisen kannalta tasapääjuoksu, ratkaistaan jatkoon pääsijä suorittamalla arvonta.    

Alkukilpailuihin otetaan mukaan pisteytyksen 10 parhaan suoraan välieriin pääsevän hevosen 

lisäksi enintään 100 hevosta ylempänä mainitun pisteytyksen perusteella.  

Hevoset jaetaan alkukilpailulähtöihin sijaluvun perusteella seuraavasti:  

lähtö   1  2  3  4  5  6     

sijaluku  1  2  3  4  5  6    

 12  11  10  9  8  7    

 13  14  15  16  17  18 jne.  

Jos useampia saman valmentajan, tai omistajan hevosia joutuu sijalukujen perusteella samaan 

lähtöön, tasoitustenlaatija sijoittaa, tai pyrkii sijoittamaan nämä hevoset uudelleen siten, että ne 

mahdollisimman hyvin noudattavat alkuperäisen pistelaskun osoittamaa asemaa.  

Mikäli joku välieriin selviytyneistä hevosista jää pois ennen välieriin ilmoittamista, pääsee välieriin 

nopein alkukilpailuista pudonnut hevonen. Jos samalla ajalla on kaksi tai useampia hevosia, 

ratkaisee ensisijaisesti kokonaisaika, sitten sijoitus ja viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan arvonta. 

Välierät ja loppukilpailu ajetaan 2140 metrin matkalla ryhmäajona autolähetyksellä. 

Karsintakilpailujen välieristä pääsee loppukilpailuun neljä parasta hevosta kustakin lähdöstä. Jos 

välierissä tulee jatkoon pääsemisen kannalta tasapääjuoksu, ratkaistaan jatkoon pääsijä 

suorittamalla arvonta. Mikäli välierien jälkeen joku jatkoon päässeistä hevosista sairastuu tai jää 

pois ennen ilmoittautumista, pääsee sen sijalle nopeimmalla kokonaisajalla loppukilpailusta 

karsiutunut hevonen.  

Karsintakilpailujen välieriin jaetaan hevoset seuraavasti:  



1.lähtö     2.lähtö   3.lähtö    

 1.   2.   3.    

 6.   5.   4.  pisteytyksen 10 parasta suoraan välieriin. 

7.  8.   9.     

10.     

voittaja      voittaja   voittaja  

voittaja   voittaja  voittaja  

Loppukilpailun ratajärjestys määräytyy seuraavasti: välierälähtöjen voittajaien kesken käydään 

arvonta valintajärjestyksen suhteen, sitten toiseksi sijoittuneiden ja jne. 

Jos hevonen joudutaan karsimaan Suur‐Hollola‐ajosta, palautetaan hevosen omistajalle 

kilpailuvuoden osallistumismaksu.  

Kilpailun järjestäjä tiedottaa Suur‐Hollola‐ajoon liittyvistä asioista erityistiedotteilla. Kilpailun 

järjestäjä katsoo julkaisemansa tiedotukset näitä sääntöjä täydentäviksi ja noudatettaviksi. Mikäli 

kilpailua ei jonakin vuonna voida järjestää tai kilpailu lakkautetaan, palautetaan ko. aikana 

osallistumisoikeuden omaavien hevosten kaikki ilmoittautumismaksut. Maksujen palauttaminen ei 

koske niitä hevosia, jotka ovat jo osallistuneet Suur‐Hollola‐ajon karsinta‐ ja/tai loppukilpailuun. 

 8 §  

Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassaolevia Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjä. 

Muutoksia Suur‐Hollola‐ajon sääntöihin voi tehdä ainoastaan Lahden Hevosystäväinseura ry:n 

johtokunta. Muutokset tulee esittää Suomen Hippos ry:n sääntövaliokunnan hyväksyttäviksi.  

Lahden Hevosystäväinseura ry 


