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Kouluratsastuksen aluemestaruuskilpailuissa ratsastetaan ponien, junioreiden, nuorten hevosten, suomenhevosten,
seniori- ja harrastemestaruudet kahdessa osakilpailussa. Ensimmäisen päivän käydyn osakilpailun perusteella
ratkaistaan joukkuemestaruus.

Meri-Lapin ratsastajien järjestämissä aluemestaruuskilpailuissa parhaimpaan suoritukseen ylti järjestävän seuran
Katariina Pajari kahdella henkilökohtaisella mestaruudella ja
joukkuemestaruusmitalilla. Henkilökohtaiset mestaruudet
Pajari ratsasti nuorten hevosten luokassa oriilla Laponius ja
seniorimestaruus tuli Moneta II:lla, jolla mestaruus tuli jo
viime vuonna Oulussa.
- Olen erittäin tyytyväinen Monetaan tänä viikonloppuna.
Kesäkausi ei mennyt ihan odotuksien mukaan, mutta Moneta
on aina parhaimmillaan näin syksyllä. Lauantaina se oli
erityisen hienossa vedossa, Pajari kommentoi.
Seniorimestaruudet ratsastettiin vaativa B-tasolla. Hopeisen
mitalin sai ABC Ratsastajien (Haukipudas) Petri Lopakka ja
Aristeus-ruunalla. Pronssille ylti ehkä monen yllätykseksi
Ulla Seuranen Spinners Imagella (IIHA, Ii), vaikka he ovat
kuitenkin parantaneet suoritustaan koko ajan kauden
edetessä.
- Olen todella tyytyväinen pisteytyksiin virolaisen I-tason tuomari Annike Lavingin kanssa koko
viikonlopun ajalta, sillä ne olivat kovin yhtenäisiä, summasi kilpailujen puheenjohtajatuomari Ulla
Niskasaari. - Arvostamme samoja asioita. Taitavia siirtymisiä ja sitä, että asiat valmistellaan
huolellisesti. Hevosten tulee olla oikein koottuina, oikeassa muodossa. Osaamista on tullut lisää
alueen ratsastajille. Esimerkiksi Katariina Pajarista on tullut yksi alueen ykkösratsastajista. Niin,
tuloslistassa vuosien aikana tapahtuu liikehdintää, mutta hevoskanta on parantunut teknisesti ja
laadultaan ja tietenkin ratsastajien taidot.
Laving korosti hevosten liikettä, liikettä ja liikettä. – Tänään näin muutamia todella hienoja hetkiä,
mm. Petri Lopakalla ja Aristeuksella. Muutama ratsukko ratsasti taas vaativaa innolla, mutta heillä
ei olisi ollut ihan valmiuksia vielä siihen. On ihan sama missä muodossa hevonen on vaikka
avotaivutuksessa, jos hevonen ei ”liiku”. Tasaisuus on myös kilparadalla tärkeää. Ne lyhyet sivut..
Ei voi antaa ratsastajalle esimerkiksi keski- tai lisätystä ravista ysiä, jos lyhyellä sivulla ei ole niin
sanotusti ravia lainkaan. Samoin tarkkailen esimerkiksi laukan laatua ennen laukanvaihtoa ja sen
jälkeen.
- Nuoria hevosia on aina mielenkiintoista arvostella, etenkin tänä viikonloppuna nähtyjä, ihasteli
Niskasaari nuorten saldoa. - Siellä oli todella hyviä ”aihioita”, joita ei ole vielä niin sanotusti
pilattu… Kaikilla on potentiaalia. Nuorissa korostan askellajeja, sujuvuutta ja sitä, että ratsastaja tuo
laadun esille hevosestaan.

Komean debyytin kansallisiin nuorten hevosten
luokkiin tällä kaudella 6-vuotiaalla Laponiuksella
tehnyt Katariina Pajari on ollut voittamaton, joten
aluemestaruus ei tullut yllätyksenä. Hopeasijalle
ratsasti Marjukka Manninen Amadoralla (ABC). Tietenkin odotin mestaruutta Laponiuksella,
mutta Marjukka Amadoralla on ollut välillä
todella lähellä tuloksissa, joten mikä kisapäivä
tahansa sijoitukset voivat mennä toisinpäin, Pajari
kommentoi. - Mia Nurkkalan 5-vuotias Dancing
Lord on myös todella hieno, joten toivotan
hänelle onnea ensi vuoden nuorten hevosten
luokkiin, kannusti Pajari. – Mia on muuten
luvannut ostaa ison lahjan Laponiukselle ensi vuonna, kun se ei voi enää kilpailla nuorissa. Odotan
sitä, naureskeli Pajari.
Poniratsastajat olivat parhaimmillaan heti
aamukahdeksalta. Heistä jokainen teki paremman
suorituksen kuin lauantain K.N.-Specialissa.
Sunnuntain ohjelmavalinta oli erinomainen (He
B:3), sillä tässä pitkällä A-radalla ratsastettavassa
ohjelmassa ei ole poniratsukoille haasteellisia
keskiaskellajeja, joten tahti, suorituksen tasaisuus
ja harmonia tekivät kaikista poniratsastajista
todellisia kouluratsastajia. Kultamitalin ratsasti
Sofia Ahtinen Paparazziella (Ratsastusseura Win
Win, Haukipudas). Hopealle sijoittuivat Nea
Ponkala Muhamedilla (MeLaRa) ja pronssille
Oulun Ratsastajien Aino Veijola Arvalon Trystanilla.
Harrastemestaruuden voitti Lidrid-Teamin (Kiiminki) Jaana Niinimaa Luganolla. Juniorimestari
tälle vuodelle on Sonja Pitkänen/Fides (MeLaRa) Viikonlopun päätteeksi ratsastetusta
suomenhevosmestaruudesta tulikin huima jännitysnäytelmä, kun ensimmäisen osakilpailun
lauantaina voittanut Pauliina Korhonen ja Tosi-Tykki (JoRa, Ylivieska) eivät sijoittuneen
sunnuntaina lainkaan. Aluemestaruusvoitto heltisi vain 0,08 prosenttiyksikön erolla. Hopealle
nousivat Leena Jaakkola Valssandralla (OR, Oulu) ja pronssia ratsasti Mari Penttilä ja Joen Roima
(LakUra, Liminka). Kaikki suomenhevosmitalit olivat 0,4 prosenttiyksikön sisällä.
-MeLaRa, S.Salomäki, tiedottaja
yhteydenotot puhelimitse 040 7062 809
Joukkueet:
1. MeLaRa I-joukkue 196,233 %
2. Oulun Ratsastajat II-joukkue 190,863 %
3. Oulun Ratsastajat I-joukkue 190,700 %
Liitteenä voittajat ja sijoittuneet-tulosluettelo.
Kaikki tulokset www.ratsastus.fi kisapalvelu Kipasta.
Kuvia tulossa www.melarat.net, samoin joukkuetulokset.
Liitteen kuvat ©Rosita Malinen.

