Ohjeita tuntihevosilla kilpaileville
Ilmoittautuminen
Ennen kuin ilmoittaudut muista keskustella ratsastuksenopettajan kanssa hevostoiveistasi sekä
luokasta, johon osallistut. Laita ilmoittautumisesi yhteydessä 1 – 3 hevostoivetta. Näistä yksi on
ensisijainen toive ja kaksi muuta mahdollisia varatoiveita, jos sattuu käymään niin että
ykköstoivettasi on toivonut liian monta ratsastajaa. Kilpailuista riippuen yksi hevonen voi mennä
yhden tai kaksi rataa. Toiveiksi tulisi laittaa vain sellaisia hevosia joilla olet oikeasti valmis kisaamaan.
Opettajat voivat tehdä muutoksia oppilaidensa ilmoittautumisiin ja hevosten jaosta päättävät niin
ikään ratsastuksenopettajat.
Muista että 1-tason kilpailuissa edellytetään voimassa oleva maksettu E-kilpailulupa.
Ohjeet luvan hankintaan löytyvät nettisivuiltamme ruovedenratsastajat.fi/kilpailutoiminta.
Lähtölistat
Lähtölistat kilpailuihin ovat nähtävillä noin 1-2 päivää ennen kilpailuja. Listasta näet lähtöjärjestyksen
sekä arvioidun aikataulun.
Toimihenkilöt
Kilpailuja ei voida järjestää ilman toimihenkilöitä, joten kilpailuihin osallistuvien oppilaiden toivotaan
osallistuvan toimihenkilöiksi. Toimihenkilöksi voi myös ilmoittautua, vaikkei itse kilpailisikaan.
Kilpailuihin osallistuvien toimihenkilöiden tehtävät jaetaan siten että heillä on hyvin aikaa omaan
kilpailusuoritukseen.
Hevosen varusteet
Huolehdi että hevosella on puhtaat ja siistit varusteet. Satulasaippua-ja rasva löytyy
varustehuoneesta, puhtaat satulahuovat vihreästä arkusta. Koulu- ja estekilpailuissa voi halutessasi
letittää harjan ja hännän, mutta letit täytyy purkaa kilpailujen jälkeen. Apuohjat (martingaalit,
gramaanit yms.) ovat koulukilpailuissa kiellettyjä, samoin jalkasuojat ja erikoiskuolaimet.
Estekilpailuissa käytetään hevosen normaalisti käyttämiä jalkasuojia, kuolaimia ja apuohjia
(tarkistettava varustehuoneen seinältä).
Niillekin hevosille laitetaan suojat etujalkoihin, joilla niitä ei normaalisti käytetä.
Tarvittaessa kysy tarkempia ohjeita opettajilta.
Kilpailuasu
Seuran kilpailuharjoituksiin ja kilpailuihin riittää siisti ratsastusasu. Turvakypärän ja
ratsastussaappaiden/minichapsien käyttö on pakollista sekä estekilpailuissa turvaliivin käyttöä
suositellaan. Kouluradalla ei saa olla raippaa (verryttelyssä saa) ja esteradalla saa olla esteraippa.
Ennen rataa
Kun saavut kilpailupaikalle, tarkista vielä lähtölistasta missä vaiheessa on vuorosi ja monesko
ratsastaja olet hevosellasi. Mahdollisten poisjääntien vuoksi listaan on saattanut tulla muutoksia.
Käy kilpailukansliassa (löytyy yleensä hirsitalon päädystä) ilmoittautumassa.
Lähtömaksun pitää olla maksettuna ennen radalle menoa.

Rataan tutustuminen
Koulukilpailuissa koulurata opetellaan etukäteen ulkoa. Kouluohjelmat löytyvät tältä sivulta
(vasemmalta palkista) sekä SRL:n sivuilta materiaalisalkusta.
Estekilpailuissa ratapiirros on kilpailupaikalla. Rataan tutustutaan jalkaisin yksin tai opettajan kanssa
ryhmässä ennen omaa luokkaa. On tärkeää kävellä rata läpi ilman hevosta ennen suoritustasi, jotta
näet parhaat tiet esteille. Muista katsoa missä on maali- ja lähtölinjat.
Verryttely
Estekilpailut
Jos estekilpailut ovat maneesissa, verryttely tapahtuu verryttelyryhmissä radalla. Sitä ennen voit
kävellä maneesin toisessa päädyssä olevalla alueella noin 10 minuuttia. Verryttelyesteinä hypätään
tuomarin tai verryttelyvalvojan osoittamia esteitä tuomarin tai verryttelyvalvojan osoittamasta
suunnasta. Omaa vuoroa odotellessa maneesin toisessa päässä kävellään. Kilpailusuoritusta radalla
odottaa suorittavan ratsukon lisäksi yksi ratsukko. Muista varoa, ettet häiritse kilpailusuoritusta
tekevää ratsukkoa.
Ulkokentällä olevissa estekilpailuissa on erillinen verryttelyalue, jossa on muutama este. Verryttelyyn
saavutaan noin 20 minuuttia ennen omaa vuoroa, muista seurata kilpailujen kulkua.
Verryttelyalueella kaikki kulkevat ja hyppäävät samassa kierroksessa. Suuntaa vaihdetaan
veryttelyalueen valvojan toimesta. Esteissä on merkit tolppien päissä kertoen mistä suunnasta este
tulee hypätä, valkoinen merkki jää vasemmalle ja punainen oikealle.
Huuda aina kuuluvalla äänellä ”este” ennen kuin hyppäät verryttelyestettä, niin muut osaavat
varoa. Älä koskaan jää seisomaan hevosesi kanssa esteen taakse tai eteen (vaikka hevosesi
kieltäisikin), ja muista muutenkin pitää silmät auki! Verryttelyksi riittää muutama onnistuneesti
hypätty este.
Kilpailujen sujuvuuden vuoksi on tärkeää, että olet ajoissa verytellyt ja valmiina radalle heti, kun
sinne sinut kutsutaan.
Seuraa siis kilpailujen etenemistä, sillä aikataulut ovat aina vain suuntaa antavia.
Koulukilpailut
Jos koulukilpailut ovat maneesissa, verryttely tapahtuu verryttelyryhmissä kouluradalla.
Verryttelyaika on 15-20 minuuttia. Sitä ennen voit kävellä maneesin toisessa päädyssä olevalla
alueella noin 10 minuuttia. Verryttelyn jälkeen mennään maneesin toiseen päätyyn kävelemään.
Kun saat kutsun radalle, sinulla on noin minuutti aikaa ennen omaa suoritustasi, jonka aikana voit
kiertää koulurataa ravissa. Lähtömerkin saatuasi aloitat suorituksesi mahdollisimman pian. Jos
koulukilpailut ovat ulkokentällä, verryttely tapahtuu kentän toisessa päässä, eli erillistä
verryttelyaikaa kouluradalla ei ole. Tällöin verryttelyaika on 15-20 minuuttia. Muut antavat aina tilaa
ratsukolle, joka on menossa radalle.
Turvallisuussyistä verryttelyalueella saa olla max. 5-8 ratsukkoa samanaikaisesti. Ylimääräiset henkilöt
eivät saa olla verryttelyalueella (ei koske valmentajaa eikä kyseisen luokan toimihenkilöitä).

Radalla
Estekilpailut
Estekilpailuissa radalle tullessasi tervehdi tuomaria esimerkiksi nostamalla kättä ja nyökkäämällä.
Radan hyppäämisen voit aloittaa, kun tuomari on antanut pillillä lähtömerkin.
Kun ylität lähtölinjan, ajanotto alkaa ja se loppuu, kun olet ylittänyt maalilinjan.
Estekilpailuissa ensimmäisestä kieltäytymisestä saa 4 virhepistettä ja toisesta kieltäytymisestä
hylätään. Kieltäytymiseksi katsotaan myös se, että leikkaa oman tiensä esimerkiksi tekemällä voltin.
Hylkäys seuraa myös, jos putoaa satulasta tai hyppää väärän esteen. Pudotuksesta saa 4
virhepistettä.
Tuomari puhaltaa pilliin kaksi kertaa hylkäyksen merkiksi. Harjoituskilpailuissa saat kuitenkin hypätä
vielä yhden esteen tuomarin ohjeen mukaisesti. Joskus tuomari saattaa antaa sinun jatkaa
hylkäämisestä huolimatta radan loppuun.
Estekilpailuissa arvostelumenetelmiä on monia erilaisia, joten varmista käytettävä menetelmä aina
etukäteen. Alla on esitelty meillä yleisimmin käytössä olevat arvostelumenetelmät.
Arvostelu A: Arvostelumenetelmässä A.0 radan virhepisteittä selvittäneet ratsukot ovat
tasavertaisina ensimmäisellä sijalla. Arvostelumenetelmässä A.0.0 ei ole uusintaa ja kaikki puhtaan
suorituksen tehneet palkitaan ruusukkeella.
Arvostelumenetelmissä, joissa on uusinta, merkintä 367.1 tarkoittaa, että ensimmäisen vaiheen
maalilinja on samalla toisen vaiheen lähtölinja. Puhtaan radan ratsastaneet jatkavat siis perusradan
jälkeen suoraan uusintaan. Ratsukko, joka on saanut virhepisteitä perusradalla, pysäytetään
äänimerkillä, kun se on hypännyt perusradan viimeisen esteen.
Koulukilpailut
Koulukilpailuissa kuulutetaan vuorossa olevan ratsukon nimi sekä pyydetään seuraavaa ratsastajaa
valmistautumaan. Voit mennä kouluradalle, kun nimesi on kuulutettu. Kun saat kutsun radalle,
sinulla on noin minuutti aikaa ennen omaa suoritustasi, jonka aikana voit kiertää koulurataa ravissa.
Lähtömerkin saatuasi voit aloittaa suorituksesi. Muista tervehtiä tuomaria (ohjat vasempaan käteen,
oikea käsi heilahtaa alas). Kun olet ratsastanut radan, tervehdi jälleen tuomaria ja kävele sitten
pitkin ohjin pois radalta. Koulukilpailuissa hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että pisteet ovat yli
50% maksimipistemäärästä. Hylkäämisperusteita ovat radalta poistuminen ja väärin ratsastus
kolmannen kerran. Harjoituskilpailuissa saat kuitenkin ratsastaa kouluradan loppuun tuomarin
ohjeen mukaisesti. Kouluradalla tuomari puhaltaa pilliin, jos ratsastat väärän tien ja neuvoo sen
jälkeen, miten voit jatkaa suoritustasi.
Radan jälkeen
Radan jälkeen luovuta hevonen seuraavalle ratsastajalle, tai jos olit hevosen viimeinen ratsastaja
jäähdyttele se kävelemällä ja vie talliin. Hoida hevonen kuten tunnin jälkeenkin ja avaa letit.
Koulukilpailuissa saat kilpailukansliasta arvostelupaperisi. Palkintojen jako on heti kunkin luokan
jälkeen, kun kaikkien pisteet on saatu laskettua.
Kilpailijatiedotteessa on yleensä kerrottu, miten palkintojenjako suoritetaan.
Jos olet epävarma jostain asiasta, kysy rohkeasti neuvoa!

ONNEA KILPAILUIHIN!

