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Matkaratsastussäännöt 2017

Esipuhe
Näitä sääntöjä noudatetaan SRL:n alaisissa kilpailuissa 1.1.2017 lukien.
Muutokset vuoden 2016 sääntöihin on merkitty punaisella.
Uudet säännöt, joita ei ole ollut vuoden 2016 säännöissä on kirjattu punaisella. Poistot on merkitty
yliviivauksin.

Lisätietoja
Matkaratsastuskomitea
SRL:n sääntövaliokunta
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Matkaratsastussäännöt 2017

§ 800. Yleistä
Matkaratsastuskilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjen yleistä osaa KS1.
Matkaratsastussäännöt pohjautuvat matkaratsastuksen FEI-sääntöihin. Asioissa, joissa ratkaisua ei
löydy KSI:sta tai lajisäännöistä, noudatetaan FEI-sääntöjä.
800.1. Matkaratsastus on hevosen nopeus- ja kestävyyskilpailu, joka samalla testaa ratsastajan
maastoratsastustaitoa. Hevosen suoriutumiseen erilaisista reiteistä vaikuttaa ratsastajan
hevosenkäsittelytaito.
800.2. Kilpailu koostuu ratsastettavista osuuksista, joiden pituus voi vaihdella (12-42km). Jokaisen
osuuden päättyessä pidetään tauko lepoa ja eläinlääkärin suorittamaa hevosen tarkastusta varten.
800.3. Järjestäjä voi määrätä tietyllä osuudella käytettäväksi tiettyä askellajia (esim. käyntipakko).
Tällaisen osuuden enimmäispituus on 5 km tai 5% reitin pituudesta, eikä sitä saa sijoittaa viimeiselle
osuudelle. Kilpailijan on noudatettava järjestäjän antamia ohjeita kilpailusta sulkemisen uhalla.
800.4. Ratsastaja saa osallistua matkaratsastuskilpailuun vain yhdellä hevosella.
800.5. Ratsastaja suorittaa koko kilpailun itsenäisesti.
800.6. Matkaratsastuskilpailut voidaan järjestää joko
800.6.1 Nopeuskilpailuna,
jolloin kilpailun voittaa ratsukko, jolla on paras ratsastusaika ja joka läpäisee kaikki hevostarkastukset
tai
800.6.2 Ihanneaikaratsastuksena,

jolloin hyväksytyn tuloksen saavuttavat ne ratsukot, jotka suorittavat reitin ihanneajassa sekä
läpäisevät kaikki hevostarkastukset. Ratsukoiden paremmuus voidaan määrittää §834:ssä kuvatulla
pisteytyksellä niin, että korkeimman pistemäärän saavuttanut ratsukko on voittaja.
Ihanneaikaluokissa yhden kilometrin etäisyydellä maalista ratsukko ei saa pysähtyä, kääntyä takaisin
tai kiemurrella kuluttaakseen aikaa reitillä. Näin toimineen ratsukon suoritus hylätään.
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§ 801. Reitti
801.1. Reittiin voi kuulua noin 10 % sellaista kovapintaista tietä, jossa ei ole riittävästi
ratsastuskelpoista piennarta. Kilpailuosuuden vaativin osa ei saa olla lähellä reitin loppua.
Reitin on oltava sellainen, että sen voi ratsastaa kilpailun tason mukaisesti. Reitin alun ja lopun on
oltava pohjiltaan sellaiset, että ratsukko voi edetä haluamassaan askellajissa.
§801.2. Maali- ja lähtöalueiden on oltava riittävän tilavat, jotta ratsukot voivat edetä toisiaan
häiritsemättä.
801.3. Ratsukon ja avustajien on noudatettava liikennesääntöjä.
801.4. Jos ratsukko poikkeaa tai eksyy kilpailureitiltä, tulee sen palata reitille samassa kohdassa,
jossa
poikkeaminen tapahtui. Jos reitillä on mahdollisuus oikaista, tulee järjestäjän huolehtia ja valvoa,
että ratsukot ratsastavat reitin oikein.
§ 802. Reitin merkitseminen
802.1. Suuntanuolia ja reittimerkkejä käytetään osoittamaan ratsastajalle etenemissuunta,
ja auttamaan häntä seuraamaan oikeaa reittiä. Nuolet ja merkit on sijoitettava siten, että ratsastaja
näkee ne helposti eikä eksymisen vaaraa ole. Reitin varrelle on sijoitettava matkaa osoittavat kyltit
10 kilometrin välein.
802.2. Punaisia ja valkoisia lippuja voi käyttää reitin merkitsemisessä tai osoittamaan reitin varrella
olevia pakollisia portteja tai esteitä. Liput sijoitetaan siten, että ratsukon tulee ohittaa punainen
lippu vasemmalta ja valkoinen lippu oikealta puolelta. Jos ratsukko ohittaa portin väärin, suoritus
voidaan hylätä. Suoritusta ei hylätä, jos ratsukko ohittaa lipun ensin väärältä puolelta, mutta palaa
takaisin ja ohittaa lipun oikein.
802.3. Lähtö- ja maalialueet sekä taukopaikat tulee merkitä selkein kyltein. Yleisölle tulee eristää
turvallinen alue, jossa voi seurata kilpailua. Kilpailukeskuksen suunnittelu ja toteutus tulee tehdä
siten, että hevoset voidaan siirtää selkeästi merkittyjä väyliä pitkin maaliviivalta taukopaikoille.
§ 803.Esteet
803.1. Esteiden luonne
Matkaratsastuksen esteet ovat reitin varrella olevia luonnon esteitä kuten ojia, jyrkkiä nousuja ja
laskuja tai veden ylityksiä. Tarvittaessa voidaan rakentaa silta tms. Esteet eivät ole maastoesteiden
tyyppisiä rakennelmia.
803.2. Esteiden merkitseminen
Este merkitään punaisin ja valkoisin lipuin, ja sen kiertotie opaskyltein.
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803.3. Vaihtoehtoinen reitti
Jos ratsukko ei selvitä estettä hevosen tottelemattomuuden vuoksi, sitä ei hylätä, jos se käyttää
vaihtoehtoista reittiä. Jokaisella esteellä on oltava vaihtoehtoinen reitti niitä ratsastajia varten, jotka
haluavat välttää esteen. Kiertotie ei voi olla 500 metriä pidempi.
§ 804. Reittipiirros ja pääsy kilpailureitille
804.1. Ratsastajalle annetaan kilpailureitin kartta (mittakaava 1:50 000 tai tarkempi) tai reittipiirros,
josta ilmenee kilpailureitin kulku, taukopaikat/vesipisteet, esteet, pakolliset portit sekä mahdolliset
kielletyt huoltoreitit.
804.2. Reittiin saa tutustua myös ratsain ennen kilpailun alkua.
804.3. Esteiden, punaisten ja valkoisten lippujen sekä opasmerkkien on oltava paikoillaan kilpailua
edeltävänä päivänä. Kilpailun osanottajat eivät saa poistaa tai siirtää merkkejä kilpailuista
sulkemisen uhalla.
804.4. Ratsastajille pidettävän reittiselostuksen on päätyttävä vähintään tuntia ennen kilpailun
alkua. Yli 100 km kilpailuissa ja SM-kilpailuissa reittiselostus järjestetään kilpailupäivää edeltävänä
iltana.
§ 805. Muutokset kilpailureittiin
Kilpailureittiä ei voi muuttaa sen jälkeen, kun reittiselostus on pidetty. Poikkeuksellisissa
olosuhteissa
tuomaristo tai tekninen asiantuntija voi antaa luvan esteiden tai reitin osien helpottamiseen tai
ohittamiseen,reitin lyhentämiseen tai vaaditun nopeuden alentamiseen.
Ratsastajille ja kilpailujoukkueiden johtajalle on ilmoitettava tehdyt muutokset ennen kyseisen
kilpailuosuuden alkamista.
§ 806. Lähtö
806.1. Lähtölinja merkitään selkeästi punaisin ja valkoisin lipuin. Ratsukko ei saa ylittää lähtölinjaa
ennen lähtömerkkiä. Jos ratsukko ylittää lähtölinjan ennen lähtömerkkiä, sen on palattava takaisin ja
ylitettävä lähtölinja oikein, muuten ratsukko hylätään.
806.2. Sopivalla etäisyydellä lähtölinjasta on toimitsija, joka virheellisen lähdön tapahduttua
pysäyttää ratsukon heiluttamalla punaista lippua. Virheellisesti lähteneiden ratsukoiden on palattava
lähtöalueelle ja ylitettävä lähtölinja uudestaan. Tuomaristo voi rangaista aikasakolla ratsastajaa,
jonka vuoksi yhteislähtö joudutaan uusimaan. Jos lähtöä ei voida uusia, voi tuomaristo määrätä
aikasakon virheellisesti lähteneille.
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806.3. Yksittäislähdön tapahduttua virheellisesti on ratsukon palattava ja ylitettävä lähtölinja
uudelleen. Lähtöajaksi merkitään tällöin alkuperäinen lähtöaika. Jos ratsukko myöhästyy lähdöstä,
merkitään lähtöajaksi se aika, jolloin ratsukon olisi pitänyt lähteä.
806.4. Ratsukon on ylitettävä lähtölinja 15 minuutin kuluessa lähtöajasta, muuten ratsukko hylätään.

§ 807. Matkan pituus, nopeudet ja tauot
807.1. Matkan pituus ja enimmäisaika määräytyvät kilpailuluokan (812) mukaan.
807.2. Yhden osuuden pituus on alle 80km:n kilpailuissa enintään 32 km ja tätä pidemmissä enintään
42 km. 160 km kilpailussa on oltava vähintään kuusi osuutta. Kilpailu voidaan ratsastaa yhtenä tai
useampana päivänä.
807.3. Yksipäiväisen nopeuskilpailun vähimmäispituus on noin 80 km. Ihanneaikaratsastuksessa
matkan vähimmäispituus on noin 12 km.
807.4. Pakollisen tauon pituus on alle 80 km ja sitä lyhyemmissä kilpailuissa 30 min. Yli 80 km
kilpailuissa yhden tauon on oltava vähintään 40 min pituinen ja muiden taukojen pituus voi olla 3050 min. 160 km:n kilpailuissa taukoja on oltava yhteensä vähintään 160 min. Taukojen pituuksia
voidaan tuomariston päätöksellä pidentää sääolosuhteiden tms. niin vaatiessa.
807.5 Nopeuskilpailuissa hevosille tehdään vähintään viimeisellä tauolla uusintatarkastus noin 10
min ennen lähtöä. Muilla tauoilla ja muissa luokissa uusintatarkastuksia voidaan tehdä tuomariston
harkinnan mukaan.
§ 808. Aikarajat
Kilpailun järjestäjä määrää kilpailulle enimmäisajan. Enimmäisaika voidaan asettaa myös kilpailun eri
osuuksille. Enimmäisaika ilmoitetaan kellonaikana, jolloin kilpailu tai sen osuus päättyy. Kilpailun
enimmäisaika voidaan myös määrittää tuomariston päätöksellä, esim. voittajan aika + x h.
Enimmäisajan ylittäneen ratsukon suoritus keskeytetään taukopaikalla.
Ihanneaikaratsastuksessa aikarajan ylittäminen tai alittaminen johtaa ratsukon hylkäämiseen.
§ 809. Ajanotto
809.1. Ajat kirjataan sekunnin tarkkuudella. Aika otetaan täysinä sekunteina siten, että alkavan
sekuntin osat pyöristetään seuraavaan täyteen sekuntiin. Lähdössä ja taukopaikalta lähdettäessä
ajanotto käynnistyy, kun lähettäjä antaa lähtömerkin.
809.2. Ratsastajalle annetaan kilpailukortti, johon kirjataan ratsukon aika jokaiselta
kilpailuosuudelta. Alkutarkastuksessa kortti jää eläinlääkärin sihteerille. Aika kirjataan sekä
kilpailukorttiin että tuomariston pitämään kilpailupöytäkirjaan. Ajanotto, kilpailupöytäkirja ja
kilpailukortti voivat olla myös elektronisia.
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809.3. Ratsastusaikaan ei lasketa sitä aikaa, joka kuluu pakollisella taukopaikalla eläinlääkärin
suorittamaan tarkastukseen ja pakolliseen taukoon.
809.4. Pakolliselle taukopaikalle tullessa ratsastusaika katkeaa, kun hevonen ilmoitetaan
(hyväksytysti läpäistyyn) sykemittaukseen. Maaliin tullessa ratsastusaika päättyy, kun maalilinja on
ylitetty.
809.5. Jos järjestäjän toimenpiteet aiheuttavat viivytyksiä ratsukolle, voidaan siitä määrätä
aikahyvitys. Mahdolliset virheellisestä lähdöstä annetut aikarangaistukset lisätään ratsastusaikaan
pidentämällä yhtä tai useampaa taukoa.
809.6. Järjestäjällä on oltava käytössään riittävä määrä synkronoituja kelloja.
809.7. Ajanottoon liittyvien termien määritelmät:
7.1 KILPAILUAIKA: Paikallinen kellonaika
7.2 SUORITUSAIKA: Aika kilpailun lähdöstä maalilinjan ylitykseen
7.3 RATSASTUSAIKA: Suoritusaika, josta vähennetään pakolliset tauot
7.4 LÄHTÖAIKA: Aika, jolloin ratsukko saa lähteä pakolliselta taukopaikalta
7.5 SAAPUMISAIKA: Aika, jolloin ratsukko saapuu pakolliselle taukopaikalle
7.6 SYKEAIKA: Aika, jolloin ratsukko ilmoittautuu hevostarkastukseen ylittämällä sykeportin
7.7 PALAUTUMISAIKA: Enintään 30 min. Sykeaika josta vähennetään saapumisaika, eli viive
maaliintulon ja sykeportin ylityksen välillä.
§ 810. Varalla
§811. Askellaji
§811.1. Kilpailuosuuksilla ratsukko voi liikkua haluamassaan askellajissa, jollei muuta ole määrätty.
Ratsastaja voitaluttaa hevostaan reitin aikana, mutta lähtö-ja maalilinjat on ylitettävä ratsain.
§811.2. Kun ratsukko on ylittänyt lähtölinjan, ei hevosta saa kilpailuosuuden aikana ratsastaa tai
taluttaa muu kuin sen ratsastaja. (§ 816).
§ 812. Matkaratsastusluokat ja osallistumisoikeus
812.1. Nopeuskilpailut
Palautumisaika maalissa on 30 min. Hevosen sallittu maksimisyke on 64krt/min.
Vaativuusaste
5
4
4

Vastaa kansainvälistä kilpailua
(FEI **-***)
FEI***
FEI**

Matka/arvokilpailu
NBCH, EM, MM
140-160km
120-139km
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4

FEI*

80-119km

SRL:n tasoluokituksen mukainen 3-tason kilpailu:
Vaativuusaste

Matka

Nopeus

Palautumisaika tauolla

3.1
3.2
3.3

80-119km
120-139km
140-160km

10km/h 12km/h 12km/h -

20min
20min
20min

Pal. aika maalissa

30min
30min
30min

Osallistumisoikeus

Tulos 2.3
Tulos 3.1
Tulos 3.2

§812.2. Ihanneaikaluokat ja niiden vaativuusasteet
Palautumisaika maalissa on 30 min. Hevosen sallittu maksimisyke on 64krt/min.
SRL:n tasoluokituksen mukainen 1-tason kilpailu:
Vaativuusaste Matka
Nopeus
Palautumisika maalissa
1
12-29km
8-12km/h
30min
Osallistumisoikeus: Avoin ratsastajille sääntöjen mukaan, 4-vuotiaalla hevosella voi osallistua.

SRL:n tasoluokituksen mukainen 2-tason kilpailu
Vaativuusaste Matka Nopeus Palautumisaika tauolla Pal. aika maalissa
2.1
30-39km
10-16km/h
20min
30min
sääntöjen mukaan, 4-vuotiaalla hevosella voi osallistua tuomariston luvalla.

Osallistumisoikeus
Avoin ratsastajalle

2.2
2.3

Tulos 2.1
Tulos 2.2

40-59km
60-79km

10-16km/h
10-16km/h

20min
20min

30min
30min

Jos vaativuusasteen 2.1 luokan pituus on yli 32km, on matka jaettava kahteen osuuteen ja näiden
välissä on pidettävä pakollinen tauko.
812.3. Osallistumisoikeus
3.1. Matkaratsastuskilpailujen 3-tason luokat ovat avoimet ratsastajille KS:n yleisen osan mukaisesti.
Ratsastaja voi sen vuoden alusta, jolloin hän täyttää 12 vuotta, osallistua avoimeen
matkaratsastusluokkaan. Alle 12-vuotias kilpailija voi osallistua luokkiin, jotka kutsun mukaan ovat
heille avoimia. Nopeuskilpailussa hevosen tulee olla vähintään 5-vuotias ja yli 100 km matkoilla 6vuotias.
3.2 Ratsastajan on esitettävä hevosen matkaratsastuskilpailukirja, johon kilpailupaikalla merkitään
tiedot hevosen osallistumisesta ko. kilpailuun.
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3.3 Kilpailuun osallistuvalla ratsukolla tulee olla suoritettuna hyväksytyt tulokset yhdessä tai
erikseen.
Seuraavalle vaativuusasteelle on siirryttävä 24 kuukauden kuluessa osallistumisoikeuden antavan
tuloksen saavuttamisesta. Jos ratsastajan tai hevosen edellisestä kilpailusta on kulunut yli 24 kk, sen
on saatava hyväksytty tulos samalta tasolta kuin korkein suoritus on. Esim. jos ratsukolla on 24 kk
vanhempi tulos vaativuusasteen 3.2 (120–139 km) kilpailusta, sen on suoritettava tämän tasoinen
kilpailu ennen kun se saa osallistua vaativuusasteen 3.3 (140–160 km) tarkoittamaan luokkaan.
3.4 Ratsastajan, joka on suorittanut kolme kertaa 24kk aikana hyväksytysti vaativuusasteen 3.1
luokan, saa suoraan osallistumisoikeuden uudella hevosella vaativuusasteen 2.2 (40-59km) luokkaan.
(Hevosella, jolla ei ole osallistumisoikeuden antavaa tulosta) tason 2.1, 30-39 km luokkaan.
Ratsastaja, joka on suorittanut hyväksytysti tason 3.2, 120-139 km, vähintään kaksi kertaa, ei tarvitse
osallistua uudella hevosella (hevosella, jolla ei ole osallistumisoikeuden antavaa tulosta) tason 2.1,
30-39 km, ja tason 2.2, 40-59 km, luokkaan. Ratsastaja, joka on suorittanut hyväksytysti tason 3.3,
140-160 km, vähintään kaksi kertaa, ei tarvitse osallistua uudella hevosella (hevosella, jolla ei ole
osallistumisoikeuden antavaa tulosta) tason 2.1, 30-39 km, taso 2.2, 40-59 km, ja tason 2,3, 60-79
km, luokkaan.

3.5 Osallistumisoikeuden kansainvälisiin kilpailuihin vahvistaa SRL.
3.6 Hevosten pakolliset kilpailutauot matkaratsastuskilpailun jälkeen
Taukojen pituudet koskevat myös luokassa hylättyä ja keskeyttänyttä ratsukkoa. Tauon pituus
määräytyy näillä ennen keskeyttämistä tai hylkäämistä ratsastetun matkan mukaisesti. Hevoset
saavat osallistua matkaratsastuskilpailuun aikaisintaan lepotauon jälkeen. Tauko koskee vastaavan
tasoista rasitusta, mistä hevonen on toipumassa. Ratsastaja vastaa hevosen kilpailukunnosta ja
palautumisesta.
Kilpailun pituus
12-29 km
30-39 km
40-59 km
60-79 km
80-119 km
120-139 km
140-160km

Pakollinen kilpailutauko
5 vrk
5 vrk
12 vrk
12 vrk
19 vrk
26 vrk
33 vrk

3.6.1 Ylimääräiset pakolliset lepotauot
Mikäli ratsukko hylätään tai se keskeyttää poistuen kilpailupaikalta ilman vaadittavaa
hevostarkastusta, pakollinen lepotauko on 60 vrk.
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Mikäli ratsukko hylätään metabolisista syistä, jotka vaativat hevosen välitöntä lääkärinhoitoa,
pakollinen lepotauko on 60 vrk.
Mikäli ratsukko hylätään metabolisista syistä, jotka vaativat hevosen välitöntä lääkärinhoitoa
kahdessa peräkkäisessä kilpailussa, tai kahdesti 3 kuukauden ajanjakson sisällä, pakollinen lepotauko
on 90 vrk.
3.6.2 Pakolliset lepotauot kotimaassa kansainvälisten kilpailujen jälkeen
Jos hevonen on osallistunut kansainväliseen matkaratsastuskilpailuun, koskevat sitä kansainvälisen
liiton (FEI) matkaratsastuksen kilpailusääntöjen mukaiset lepotaukomääritykset (Rest period) myös
kaikissa 1-5 tason kansallisissa kilpailuissa.

4.Kilpailuluokat: ihanneaikaratsastus
4.1 Kilpailuluokkia ovat § 812 vaativuusasteen 1 ja 2 ihanneaikaluokat.
Kilpailuluokissa saatu hyväksytty suoritus oikeuttaa ratsukon osallistumaan vaativampaan luokkaan
kohtien 812.1 ja 2 mukaisesti. Vain vaativuusasteelta 2 hyväksytty tulos oikeuttaa siirtymään
seuraavalle vaativuusasteelle.
Luokissa noudatetaan 1-2 tason kilpailusääntöjä sekä näitä sääntöjä soveltuvin osin.
4.2 Jos luokkaan osallistuu vähemmän kuin kolme ratsukkoa, hyväksytty suoritus oikeuttaa ratsukon
osallistumaan vaativampaan luokkaan edellisen kohdan mukaisesti. Saavutettu tulos ei oikeuta
sijoitukseen.
5. Mestaruuskilpailut
5.1. Suomen Mestaruus ratkaistaan vaativuusasteen 3.1 kilpailussa. Ratsukolla tulee olla tulos
vastaavalta tasolta, tai osallistumisoikeus CEI2*-luokkaan. Suoritus on voimassa 24 kuukautta.
Mestaruuskilpailussa hevosen tulee olla vähintään 6-vuotias.
5.2. Aluemestaruudet voidaan ratsastaa alueen päätöksen mukaan vaativuusasteen 2.3 (60-79 km)
ihanneaikaratsastuksessa sijoittamalla ratsukot paremmuusjärjestykseen pisteytyksen perusteella.
Mestaruuskilpailussa nopeuden kerroin on neljä (4). Tasapisteissä maaliintulojärjestys ratkaisee.
Ratsukolla tulee olla tulos vastaavalta tasolta. Suoritus on voimassa 24 kuukautta.
§813. Väistämisvelvollisuus ja vaaratilanteet
Ratsukko ei saa häiritä eikä aiheuttaa vaaraa kilpailijoille, toimihenkilöille tai yleisölle. Ratsastajan
tulee väistää nopeampaa ratsukkoa ja antaa tälle tietä. Kilpailevalle ratsukolle vahingon
aiheuttaminen tai ratsukon estäminen aiheuttaa hylkäämisen.
§ 814. Hylätty ratsukko
Hylätyn ratsukon on poistuttava kilpailureitiltä. Ratsukko voi jatkaa reittiä pitkin ellei muuta
vaihtoehtoa ole, tai jos kilpailureitti on lyhin tie ratsukon huoltopaikalle.
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§ 815. Ulkopuolinen sallittu apu
Luvallista apua on:
815.1. Ratsastajan ja hänen hevosensa avustaminen ennen lähtöä ja maaliintulon jälkeen sekä
pakollisten taukojen ja tarkastuksen aikana.
815.2. Kilpailusuorituksen aikana ratsastajan avustaminen hevosen juottamisessa, pesemisessä,
viilentämisessä vedellä, varusteiden huoltamisessa ja korjaamisessa sekä kengittämisessä.
815.3. Jos ratsastaja on pudonnut hevosen selästä tai joutunut muuten eroon hevosestaan tai jos
hevoselta on irronnut tai irtoamassa kenkä, saa ratsastajaa avustaa ottamaan hevonen kiinni,
korjaamaan varusteet, kengittämään sen sekä nousemaan uudelleen ratsaille. Myös jokin muu
inhimillinen syy, kuten WC-käynti, ovat hyväksyttäviä syitä avustajalle ottaa hevonen pideltäväksi.
§816. Kielletty apu
Muu kuin § 815:ssä mainittu ratsukon avustaminen on kiellettyä. Kielletty apu johtaa ratsukon
hylkäämiseen ja mahdollisesti muihin rangaistuksiin KS:n mukaisesti.

816.1. Avustaja, tai kukaan ulkopuolinenkaan ei saa seurata eikä johtaa ratsukkoa kilpailureitillä
jalan tai millään kulkuneuvolla.
816.2. Reittiin kuuluvalla esteellä avustaja ei saa auttaa ratsukkoa eikä muuttaa estettä.
816.3. Matkapuhelimen ja GPS-laitteiden käyttö on sallittu. Muiden yhteydenpitovälineiden käytölle
tulee olla tuomariston lupa.
816.4 Hevostarkastuksen juoksutuskokeessa avustaja/huoltaja ei saa avustaa/kannustaa hevosta
juoksemaan huutamalla, taputtamalla, juoksemalla perässä tai rinnalla yms. Mikäli tällaista
tapahtuu, tuomari tai stewardi keskeyttää välittömästi juoksutuksen ja hevonen juoksutetaan
uudelleen. Hevosta juoksutetaan maksimissaan kahdesti (ensimmäinen juoksutus, ja tarvittaessa
uusinta vain kerran).
§ 817 Kilpailuasu
Ratsastajan on käytettävä hyväksyttyä turvakypärää. Ratsastusasun on oltava asiallinen ja
matkaratsastukseen soveltuva. Ratsastajalla tulee olla ratsastushousut ja takki tai paita, jossa on
kaulus ja hihat. Ratsastuskengissä tulee olla vähintään 12 mm korko, mikäli ratsastaja ei käytä
varvaskopallisia turvajalustimia. Huoltajilla / tiimin jäsenillä tulee olla siisti asu, takki tai paita, jossa
on kaulukset ja hihat. Asuun ei kuulu shortseja, sandaaleja tai hihatonta paitaa. Samat
pukeutumissäännöt koskevat myös toimihenkilöitä.
§ 818. Satulointi ja varusteet
818.1. Varusteiden tulee olla hyvässä kunnossa ja sopia hevoselle.
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818.2. Satulointi on vapaa.
818.3. Silmälappujen käyttö on kielletty kilpailusuorituksen aikana.
818.4. Ainoastaan vapaajuoksuiset martingaalit ovat sallitut, muiden apuohjien käyttö on kielletty.
818.5.Kilpailusuorituksen aikana on raipan, tai minkään muun välineen käyttäminen raippana,
kielletty. Kannusten käyttö on kielletty.
818.6. Ratsukon on käytettävä heijastimia ratsastettaessa pimeässä. Lampun ja heijastimien käytöstä
voidaan antaa määräykset kilpailukutsussa.
818.7. Hevosen tulee olla suitsitettuna kilpailusuorituksen aikana, mutta kuolaimet eivät ole
pakolliset. Huoltoalueella/kilpailukeskuksessa ja hevostarkastuksessa riimu ja naru on sallittu.
.
§ 819. Hevosen sopimaton kohtelu, KS I § 49
Hevosen kohtelu, jota tuomaristo pitää KS I § 49 pykälän mukaisesti sopimattomana, johtaa ratsukon
hylkäämiseen ja KS I § 60 mainittuihin rangaistuksiin.

§ 820. Painomääräykset ja punnitus
Avoimessa (juniorit ja seniorit samassa luokassa) suomenmestaruus- ja katsastuskilpailuissa kaikilta
ratsastajilta vaaditaan 70 tai 75 kilon vähimmäispaino. Painovaatimus tulee ilmoittaa kutsussa.
Ratsastajan painoon voidaan laskea satula ja kaikki tarvikkeet, lukuun ottamatta suitsia. Ratsastajan
on itse huolehdittava mahdollisista lisäpainoista.
Ratsastajan lähtöpunnitus suoritetaan ennen lähtöä. Tulopunnitus suoritetaan heti maaliintulon
jälkeen. Lisäksi ratsastajat voidaan punnita taukopaikoilla tuomariston päätöksen mukaan.
Ratsastajan suoritus hylätään, jos tulopaino on alle luokan painorajan. Junioreiden/nuorten
mestaruusluokassa ei ole painorajaa.
§ 821. Tuloksen määräytyminen
821.1. Ihanneaikaratsastus
Ihanneaikaratsastuksessa/luokassa kaikki ratsukot, jotka suorittavat kilpailun asetetuissa
aikarajoissa saavat hyväksytyn tuloksen ja ovat samanarvoisia.
Kilpailukutsussa voidaan määrätä, että ihanneaikaratsastuksessa hyväksytyn tuloksen saaneiden
ratsukoiden keskinäinen paremmuus voidaan ratkaista kohdassa § 834 määritellyn pisteytyksen
perusteella. Tasapisteissä maaliintulojärjestys ratkaisee paremmuuden.
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821.2. Nopeuskilpailu
Nopeuskilpailussa voittaa nopeimman ratsastusajan saavuttanut ratsukko, joka on läpäissyt kaikki
hevostarkastukset.
821.3. Joukkuekilpailu
Joukkueen muodostavat 3-4 ratsukkoa. Joukkukuetulosta laskettaessa otetaan huomioon kolme
parasta tulosta. Joukkuekilpailun voittaa joukkue, jonka jäsenten yhteenlaskettu ratsastusaika on
pienin. Jos joukkueessa vain kaksi ratsukkoa saa hyväksytyn tuloksen, sijoitetaan nämä joukkueet
tulosluetteloon kaikkien niiden joukkueiden jälkeen, joilla on kolmen ratsukon tulos. Jos
joukkuekilpailu ratkaistaan yllä olevasta säännöstä poikkeavalla tavalla, tulee siitä ilmoittaa kutsussa.
821.4. Jos kaksi samaan aikaan lähtenyttä ratsukkoa tulee samanaikaisesti maaliin, maalilinjan
ensimmäisenä ylittänyt on voittaja. Jos ratsukoiden tulojärjestystä ei pystytä määrittämään, ovat
ratsukot tasaveroiset.
§ 822. Tuomarit ja eläinlääkärit
822.1. Komitea vahvistaa kilpailun tuomarin ja eläinlääkärin.
Kilpailunjärjestäjä ja tuomariston puheenjohtaja on vastuussa siitä että kilpailujen eläinlääkäri on
perehdytetty tekemään tarkastukset säännöissä olevalla tavalla.
Tuomaristo vastaa kilpailun järjestelyistä, yleisestä turvallisuudesta, sääntöjen noudattamisesta,
tarkastusten läpiviemisestä ja ajanoton toimivuudesta.
1-3-vaativuusasteen kilpailuissa tuomaristoon tulee kuulua vähintään yksi tuomari viittätoista
ratsukkoa kohden. Jos tuomareita on useampia, yksi heistä nimetään tuomariston puheenjohtajaksi
(TPJ).
SM kilpailuihin SRL voi nimetä tuomarin ja eläinlääkärin sekä teknisen asiantuntijan.
822.2 Eläinlääkäri vastaa kaikista hevosten terveyttä ja hyvinvointia koskevista asioista. Kaikissa
matkaratsastuskilpailuissa tulee olla vähintään yksi eläinlääkäri. Kilpailun järjestäjä ja tuomari, tai
tuomariston puheenjohtaja ovat vastuussa siitä, että eläinlääkärien lukumäärä on riittävä ottaen
huomioon kilpailijoiden lukumäärään ja kilpailureitin.
Puolueettomuus/eturistiriita
Kilpailun toimihenkilön tulee välttää tilanteita, joissa eturistiriidan muodostuminen on mahdollista.
Toimihenkilön päätöksenteon on oltava puolueetonta, tasapuolista ja riippumatonta sen
kohdistuessa ratsastajiin, hevosten omistajiin, valmentajiin, kilpailun järjestäjiin tai toisiin
toimihenkilöihin. Toimihenkilön on työskenneltävä sujuvasti osana ryhmää. Taloudelliset tai
henkilökohtaiset syyt eivät saa vaikuttaa toimihenkilötyöhön. Esteellisyyttä voivat aiheuttaa
seuraavat eturistiriitatilanteet, jos toimihenkilöllä on esim:
Kokonainen tai osittainen omistajuussuhde hevoseen. Taloudellinen side, jos toimihenkilö nauttii
rahallista korvausta/etua hevosten omistajilta, ratsastajilta, valmentajilta, kilpailun järjestäjiltä tai
muilta sidosryhmiltä. Henkilökohtainen suhde tai perheside kilpailijaan.
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§ 823, 824, ja 825 Varalla
§ 826. Kilpailukutsu
Kilpailukutsussa on mainittava:
- kilpailtavat luokat ja matkat
- luokkien avoimuus
- ihanneaikaratsastuksen pisteytys
- ilmoittautumisosoite ja viimeinen ilmoittautumispäivä
-osallistumismaksut ja eläinlääkärimaksu
-palkinnot
-alustava aikataulu
§ 827, 828 ja 829 Varalla
§ 830. Hevostarkastukset
830.1. Matkaratsastus on hevosen kunnon ja kestävyyden koe. Eläinlääkäri valvoo hevosen
terveyttä ja hyvinvointia. SRL:n eläinlääkintää koskevat määräykset ovat voimassa
matkaratsastuskilpailuissa. Tuomaristo vastaa siitä, että eläinlääkäri on perehdytetty lajiin.
Kilpailunjärjestäjä vastaa siitä, että tuomaristo on kilpailun tason mukainen.
830.2. Sääntöjen edellyttämillä tarkastuksilla varmistetaan hevosen turvallisuus, terveys ja
hyvinvointi.
830.3. Tuomaristo vahvistaa eläinlääkärin päätöksen hylätä ratsukon suoritus tai sulkea kilpailuista
hevonen, joka ei ole eläinlääkärin käsityksen mukaan kilpailukunnossa. Jos eläinlääkäreitä on
useampi kuin kaksi, he äänestävät tuomiosta. Kilpailusta sulkeminen voidaan tehdä koska tahansa
kilpailun aikana. Tuomariston päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa. Ratsastajalle on aina
annettava selvitys syistä ja perusteista, joiden takia ratsukko hylättiin tai hevonen suljettiin
kilpailuista.
830.4. Hevosen kilpailukunnosta vastaa ratsastaja. Alle 15-vuotiaan kilpailijan kohdalla hevosen
kunnosta vastaa lapsen huoltaja.
830.5. Vain hevonen, joka on hyväksytty kaikissa tarkastuksissa, voi saada tuloksen. Hevonen, jota ei
esim. kurittomuuden takia voida tarkastaa, hylätään.
830.6. Ratsastajalle annetaan ell-seurantalomake kilpailukortti. Siihen merkitään alkutarkastuksessa,
taukopaikan tarkastuksissa ja lopputarkastuksessa kaikki tarpeellinen tieto sekä hevostarkastusten
tulokset kirjaimin kirjataan:
A/0 Hyvä
B/1 Tyydyttävä
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C/2 Välttävä
D/3 Hylätty
Tulosten määritelmät liitteessä 2.
830.7. Tiedot tehdyistä hevostarkastuksista kirjataan lomakkeeseen kaikissa tarkastuksissa
kilpailujen aikana. Ratsastajalla on oikeus saada kilpailukorttiin merkityt, hevosta koskevat, tiedot
välittömästi kunkin tarkastuksen jälkeen ja kilpailun päätyttyä. Kilpailukorttia ei saa kadottaa.
§ 831. Hevostarkastukset kilpailun kuluessa
831.1. Alkutarkastus
Alkutarkastus suoritetaan luokasta riippuen joko kilpailun alkamista edeltävänä päivänä tai
ensimmäisenä kilpailupäivänä. Tarkastuksessa saa hevosen kanssa olla kaksi henkilöä.
Tarkastuksen suorittaa kilpailujen eläinlääkäri yhdessä tuomariston jäsenten kanssa. Kaikki tehdyt
havainnot kirjataan kilpailukorttiin ell-seurantalomakkeeseen. Hevostarkastus, liite 1.
Tarkastus suoritetaan seuraavasti:
1.1 Hevosen tunnistaminen: Hevonen tunnistetaan rekisterikirjan perusteella. Kilpailuun osallistuvan
hevosen on oltava rokotettu SRL:n sääntöjen mukaisesti ja voimassa oleva rokotustodistus on
esitettävä kilpailukansliassa.
1.2 Sydämen syke: Sykkeen on oltava luokan sykerajan mukainen. Poikkeavat sydänäänet kirjataan.
1.3 Hengitystiheys: Poikkeavuudet kirjataan.
1.4 Yleistila: Hevosen limakalvot tutkitaan ja lämpötila voidaan mitata ennen kilpailua. Lämpötilan
mittaamisesta vastaa ratsastaja. Kilpailun aikana hevosen lämpötila mitataan tarvittaessa. Hevoset,
joilla on heikko yleistila tai kuumetta, suljetaan kilpailuista.
1.5 Ontuminen: Jalat ja liikkeet tutkitaan. Jalkojen taivutuskokeita ei tehdä. Ontuvat hevoset
suljetaan kilpailusta.
1.6 Hiertymät ja haavat: Aristukset, hiertymät ja haavat raajoissa ja kehossa kirjataan. Jos hevosella
on vamma tai vaiva, jota kilpailuun osallistuminen voi pahentaa, hevonen suljetaan kilpailuista.
1.7 Kengitys ja raajat: Kengittämättömällä hevosella voi osallistua matkaratsastuskilpailuun. Jos
hevonen on kengitetty, on kengityksen oltava oikein suoritettu ja kenkien kilpailukäyttöön sopivat.
Hevonen, joka on ensimmäisessä tarkastuksessa ollut kengitetty, voidaan hyväksyä, vaikka yksi tai
useampi kenkä puuttuisi jossain myöhemmässä tarkastuksessa.
831.2. Hevostarkastukset tauolle tultaessa
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Tuomaristo vastaa taukopaikkojen ja hevostarkastusten järjestelyistä sekä tarkastusten
läpiviemisestä. Tarkastuksissa selvitetään onko hevosen kunto sellainen, että se voi jatkaa kilpailua.
Tuomaristo voi yhdessä eläinlääkärin kanssa päättää, että jollakin taukopaikalla hevoset tarkastetaan
uudelleen 10 minuuttia ennen lähtöaikaa. Tarkastukset tehdään 20 min kuluessa taukopaikalle
saapumisesta. Tarkastuksessa saa hevosen kanssa olla kaksi henkilöä.
Erityisesti tutkitaan:
2.1 Sydämen syke: Hevonen suljetaan kilpailusta, jos sen syke on 20 minuutin palautumisajan jälkeen
nopeampi kuin luokassa on sallittu. Tauolla 20 minuutin palautumisajan aikana hevonen voidaan
tuoda sykemittaukseen kaksi kertaa.
Nopeusluokissa eläinlääkäri suorittaa Ridgewayn testin. Halutessaan eläinlääkäri voi suorittaa testin
myös ihanneaikaluokissa (Ohjeet liite 1).
2.2 Ontuminen: Ontuminen tutkitaan juoksuttamalla hevosta ravissa 40 metrin matka edes takaisin.
Ontuvat hevoset suljetaan kilpailusta. Ontuminen tutkitaan sykkeen ja hengitysnopeuden
mittaamisen jälkeen.
2.3 Hiertymät ja haavat: Jos ensimmäisessä tutkimuksessa havaitut aristamiskohdat, hiertymät tai
haavat ovat olennaisesti pahentuneet tai hevosella ilmenee arkuutta, uusia hiertymiä tai haavoja,
jotka saattavat kilpailua jatkettaessa pahentua, hevonen suljetaan kilpailusta.
2.4 Eläinlääkäri tarkistaa lisäksi: Hevosen limakalvot, kapillaarien täyttymisajan, sydän- ja
hengitysäänet, suolistoäänet, kaulalaskimon täyttymisen, kosketusarkuuden, mielialan ja yleistilan.
Liiallinen väsymys, vakava häiriö neste- ja elektrolyyttitasapainossa tai epätavallisen korkea
lämpötila (41 °C) aiheuttavat hevosen sulkemisen kilpailusta, vaikka syke ja hengitysnopeus eivät
ylitä sallittua.
Väsymysoireita ovat pulssia nopeampi hengitys, huohotus tai muuten epäsäännöllinen hengitys,
psyykkinen tylsyys, haluttomuus liikkua, jäykkyys, vapina, palleakrampit ja koordinaatiovaikeudet.
Lämpöhalvauksen oireita ovat runsas hikoaminen tai hikoilun puuttuminen, johon liittyy korkea
lämpötila, ähkyoireet ja lihaskivut sekä runsas nestehukka.
Hevosen tulee olla sellaisessa kunnossa, että se lepotauon jälkeen voisi jatkaa matkaa.
Tehdyt huomiot kirjataan kilpailukorttiin ell-seurantalomakkeeseen. (Ohjeet liite 1.)
Jos tarkastukseen ilmoittautuu paljon ratsukoita samanaikaisesti, on vaativamman luokan ratsukoilla
etuajo-oikeus. Ruuhkatilanteessa voidaan myös toimia siten, että kaikilta mitataan ensin syke ja
tehdään muu tarkastus vasta vähän myöhemmin. Myös tuomari voi ruuhkatilanteessa elektronisella
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laitteella katsoa, onko tarkastukseen ilmoitetun hevosen syke luokan sykerajan mukainen pitämällä
elektronista laitetta paikoillaan enintään 60 sekunnin ajan.
831.3. Hevostarkastus maalissa
Hevonen tarkastetaan samalla tavalla kuin taukopaikoilla. Tarkastuksessa saa hevosen kanssa olla
kaksi henkilöä. Syke mitataan vain yhden kerran maaliintulon jälkeen 30 minuutin kuluessa.
831.4. Muut tarkastukset
Tuomaristo tai eläinlääkärit voivat milloin tahansa kilpailujen aikana tarkastaa kaikki tai
sattumanvaraisesti valitut hevoset.
§ 832. Sairastuneen hevosen kuljettaminen ja majoittaminen
832.1. Hylätyn hevosen kuljettamisesta maalipaikalle vastaa ensisijaisesti ratsastaja.
832.2. Järjestäjän on varattava hevoskuljetusajoneuvo hevosten sairaskuljetuksia varten.
832.3. Kilpailun keskeyttänyttä, tai siinä hylättyä, hevosta ei saa kuljettaa pois kilpailupaikalta ilman
eläinlääkärin lupaa.
832.4. Järjestäjän on varauduttava majoittamaan hevoset, joita terveyssyistä ei voida kuljettaa
kilpailun jälkeen.
832.5. Yli 100 km kilpailun jälkeen ei hevosta saa kuljettaa pois kilpailupaikalta, ennen kuin sen
maaliintulosta kulunut 8 tuntia.
§ 833. Palkinnot
833.1. Nopeuskilpailussa kaikki sijoittuneet palkitaan. Palkinnon arvon tulee vastata vähintään
luokan
osallistumismaksua (kts. tasotaulukko).
833.2. Ihanneaikaratsastuksessa/luokassa on jokainen hyväksytyn tuloksen saanut ratsukko
palkittava
vähintään ruusukkeella ja/tai kunniakirjalla.
833.3. Nopeuskilpailussa voidaan palkita myös maaliintulon jälkeen parhaassa kunnossa oleva
hevonen. Ehdolle valitaan hevoset, jotka saapuvat maaliin yhden tunnin marginaalilla voittajasta.
Valinnassa sovelletaan FEI:n ohjeistusta.
§ 834. Ihanneaikaratsastus – pisteytys
PERUSPISTEET = KESKINOPEUS x 2
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(esim. 12,7 x2) Aluemestaruuskilpailuissa keskinopeuden kerroin on 4. Lisäpisteitä annetaan
lopputarkastuksen mukaan seuraavasti:
KUIVUMINEN *
0/A
2
1/B
1
2/C
0
*kapillaarien täyttyminen, ihopoimu, laskimon täyttyminen
-jos joku kohdista normaalista on poikkeava, esim. ihopoimu 1/B = 1 pistettä, vaikka muut kohdat
olisivat 0/A.
LIIKKEET
0/A
2
1/B
1
2/C
0
PALAUTUMISAIKA
palautumisaika
0:00-2:59
3:00-4.59
5:00-6:59
7:00-8:59
9:00-10:00
10:01 tai enemmän

pisteet
5
4
3
2
1
0

§ 835. Ranking-pistetaulukko
Ranking-pisteet KSI:n liitteenä.

§ 836. Matkaratsastuksen toimihenkilöoikeudet
Matkaratsastustuomari ja matkaratsastuksen lajistewardi
Koulutukset järjestetään ja toimihenkilöoikeudet myönnetään SRL:n kulloinkin voimassa olevien
ohjeiden mukaisesti.
836.1.Matkaratsastustuomari
–tuntee kilpailusäännöt
–on toiminut toimihenkilönä vähintään kolmessa matkaratsastuskilpailussa
–on osallistunut SRL:n järjestämälle matkaratsastustuomarikurssille ja suorittanut kurssin
loppukokeen hyväksytysti.
Tuomariston puheenjohtajan tulee 1-5 -tason kilpailuissa olla matkaratsastustuomari.
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836.3. Matkaratsastusstewardi
–on osallistunut SRL:n järjestämälle tuomari-tai toimihenkilökurssille ja suorittanut hyväksyttävästi
KS Yleisen osan sääntökokeen
–tuntee kilpailusäännöt
–on ollut toimitsijana vähintään kuudessa matkaratsastuskilpailussa
–on osallistunut SRL:n järjestämälle stewardikurssille ja suorittanut kurssin loppukokeen hyväksytysti
Matkaratsastustuomari -ja stewardioikeudet myönnetään anomuksesta.
Tuomarin alaikäraja on 18 vuotta ja stewardin 22 vuotta, yläikäraja on 70 vuotta.
Tuomari-/stewardioikeudet tarkistetaan kahden vuoden välein.
Tuomari-/stewardioikeuksien säilyttämisen perusteena on, että toimihenkilö osallistuu vähintään
joka toinen vuosi lisenssikoulutukseen.

Liite 1

Hevostarkastukset matkaratsastuskilpailuissa
Hevosen tullessa tarkastukseen syke mitataan ensin. Tämän jälkeen hevonen juoksutetaan, jonka
jälkeen hevonen tarkastetaan.
Nopeusluokissa syke kuunnellaan uudelleen 1 minuutin kuluttua juoksutuksesta. Tätä
kutsutaan Ridgewayn testiksi. Mittauksen jälkeen tarkastus jatkuu normaaliin tapaan.
Syke saa olla max 64 ensimmäisessä mittauksessa.
Jos sykkeet on
1.syke > 2.syke (minuutin päästä juoksutuksen päätyttyä) = OK
1.syke < 2.syke = B/C Hevonen tulossa väsyneeksi
1.syke < 2.syke + 6 (esim. 1.syke 64, 2.syke 70) = D Hylätty, syy metabolinen
Juoksutus, liikkeet
Hevonen voidaan juoksuttaa vain 2 kertaa. Juoksutuksessa ei saa avustaa.
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A = halukas, vahva, normaali
B/C = haluton, väsynyt, ei johdonmukainen ontuminen
D= HYLÄTTY = ontuminen, ei liikettä
Limakalvot
A= pinkit, kosteat
B/C = kevyesti vaalenevat, kuivat
D= HYLÄTTY = vaaleat, kuivat
Kapillaarien täyttyminen
A = vähemmän kuin 1 sek.
B = 1-2 sek.
C = 2-3 sek
D=HYLÄTTY = enemmän kuin 3 sek.
Nestehukan taso
–ihon palautuminen
A = vähemmän kuin 1 sek
B =1-2 sek
C = 2-3 sek
D= HYLÄTTY = enemmän kuin 3 sek
Lihaksisto
A= pehmeät, elastiset
B/C= taikinainen, muuttunut
D=HYLÄTTY = jäykät, turvonneet, värähtelevät , kipeä -> voivat nousta ylös
Suolistoäänet
A = normaalit, aktiiviset äänet
B = kevyesti heikkenee
C = merkittävästi heikkenee
D = HYLÄTTY = ei ääniä
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Liite 2
FEI:n EETTINEN OHJEISTO HEVOSEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI
FEI edellyttää, että kaikki kansainvälisen ratsastusurheilun osapuolet noudattavat FEI:n eettistä
ohjeistoa ja tunnustavat ja hyväksyvät sen, että hevosen hyvinvointi on aina ensiarvoisen tärkeä.
Kilpailulliset tai kaupalliset syyt eivät koskaan saa mennä hevosen hyvinvoinnin edelle.
Seuraavat seikat ovat erityisen tärkeitä:
1. Yleinen hyvinvointi:
a) Hyvä hevosen hoito ja käsittely
Tallitilojen ja ruokinnan tulee vastata parhaita hevosen hoito-ja käsittelykäytäntöjä. Puhdasta ja
hyvälaatuista heinää, rehua ja ruokaa tulee aina olla saatavilla.
b) Valmennus-ja koulutusmenetelmät
Hevosia saa valmentaa/kouluttaa ainoastaan tavalla, joka vastaa niiden fyysisiä kykyjä ja
kehitystasoa eri lajeissa. Niihin ei saa käyttää menetelmiä, jotka aiheuttavat huonoa kohtelua tai
pelkoa.
c) Kengitys ja varusteet
Kavioiden hoidon ja kengityksen tulee olla hyvälaatuista. Varusteiden tulee olla muotoiltu ja
sovitettu siten, että ne eivät aiheuta kipua tai vammoja.
d) Kuljetusvälineet
Kuljetuksen aikana hevoset on suojattava vammoilta ja muilta terveyshaitoilta. Ajoneuvojen tulee
olla turvallisia, hyvin ilmastoituja, hyvin huollettuja, säännöllisesti desinfioituja ja kuljettajien tulee
olla päteviä. Hevosia hoitavat ja käsittelevät aina olla pätevät käsittelijät.
e)Kuljetukset
Kaikki matkat on suunniteltava huolellisesti ja hevosille on
annettava säännölliset lepotauot, jolloin niille tarjotaan ruokaa ja vettä voimassaolevien FEIohjesääntöjen mukaisesti.
2. Kilpailukunto:
a)Terveys ja kykenevyys
Kilpailuihin saavat osallistua ainoastaan hyväkuntoiset hevoset ja riittävän osaavat
ratsastajat.Hevosille on annettava riittävät lepotauot harjoittelun ja kilpailujen välillä, ja
kuljetusmatkojen jälkeen tulisi myö solla lepoa.
b) Terveydentila
Hevonen, jonka ei katsota olevan kilpailukunnossa, ei saa kilpailla tai jatkaa kilpailemista. Jos asia
on epäselvä, tulee konsultoida eläinlääkäriä.
c) Doping ja lääkitys
Dopingrikkomus tai dopingaikomus sekä lääkkeiden laiton käyttö muodostavat vakavan hyvinvointi
rikkomuksen, eikä niitä hyväksytä. Eläinlääkärin käsittelyn jälkeen on hevoselle annettava
riittävän pitkä toipumisaika ennen kilpailuttamista.
d) Kirurgiset toimenpiteet
Kaikki kirurgiset toimenpiteet, jotka muodostavat uhan kilpailevan hevosen hyvinvoinnille tai
muiden hevosten ja/tai urheilijoiden turvallisuudelle, on kielletty.
e) Tiineet/hiljattain varsoneet tammat
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Tamma ei saa kilpailla neljännen tiineyskuukauden jälkeen tai kun sillä on vieroittamaton varsa.
f) Apujen väärä käyttö
Hevosen pahoinpitely luonnollisia ratsastusapuja tai keinotekoisia apuvälineitä (esim. raippa,
kannukset jne.) käyttämällä, ei ole sallittua.
3.Kilpailuissa ei saa vaarantaa hevosten hyvinvointia.
a) Kilpailualueet
Hevosia on valmennettava ja kilpailutettava tähän sopivilla ja turvallisilla pohjilla.
Kaikki esteet ja kilpailuolosuhteet tulee suunnitella hevosen turvallisuus huomioon ottaen.
b) Ratsastuspohjat
Kaikkien pohjien, joilla hevosia kävelytetään, niitä ratsastetaan tai joilla ne kilpailevat, tulee olla
suunniteltu ja huollettu siten, että mahdolliset loukkaantumisia aiheuttavat tekijät on minimoitu.
c) Äärimmäiset sääolosuhteet
Kilpailuja ei saa pitää äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka saattavat vaarantaa hevosen hyvinvoinnin
tai turvallisuuden. Järjestäjän on varattava tilat ja varusteet hevosten viilentämiseksi
kilpailusuorituksen jälkeen.
d) Karsinat ja tallit kilpailupaikalla
Tallien tulee olla turvalliset, hygieeniset, mukavat, hyvin ilmastoidut ja karsinoiden riittävän tilavat
erityyppisille hevosille. Pesukarsina ja vettä tulee aina olla saatavilla.
4. Hevosten inhimillinen kohtelu:
a) Eläinlääkintä
Kilpailuissa tulee aina olla eläinlääkäri saatavilla. Jos hevonen loukkaantuu tai uupuu kilpailun aikana,
tulee urheilijan keskeyttää kilpailu ja hevoselle tulee tehdä eläinlääkärin tarkastus.
b)Hoitokeskukset
Mikäli se on tarpeellista, tulee hevonen kuljettaa hevosambulanssilla lähimmälle hevosklinikalle,
jossa sen terveydentilaa arvioidaan uudelleen ja sille annetaan hoitoa Loukkaantuneille hevosille
annetaan ensihoitoa ennen kuljetusta.
c) Kilpailuissa syntyneet vammat
Kilpailuissa tapahtuvia loukkaantumisia tulee seurata. Ratsastuspohjan kuntoa, kilpailuaikatauluja ja
muita riskitekijöitä tulee arvioida huolellisesti loukkaantumisten minimoimiseksi.
d) Eutanasia
Jos vammat ovat hyvin vakavat, voi olla välttämätöntä, että eläinlääkäri lopettaa hevosen
kilpailupaikalla mahdollisimman nopeasti, jotta sen ei tarvitse kärsiä.
e) Kilpailu-uran päättyminen
Hevosia on kohdeltava ystävällisesti ja inhimillisesti, kun niiden kilpailu-ura päättyy.
5.Koulutus:
FEI kehottaa kaikkia ratsastusurheilun osapuolia hankkimaan itselleen mahdollisimman hyvän
asiantuntemuksen kilpahevosen hoitoa ja huolenpitoa koskevissa kysymyksissä.
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LIITE 3. Kilpailujen vaativuusasteiden kuvaukset
Vaativuusaste

1

2

3

4

5

Sallitut luokat ja
vaaditut kilpailuluvat

Ihanneaikaratsastus
12-29km.
E-lupa

Ihanneaikaratsastus
30-39km, 40-59km, 6079km
D-lupa
hevosen vuosimaksu

Nopeuskilpailu
80-119km, 120-139km,
140-160km
B/A-lupa
hevosen vuosimaksu

Nopeuskilpailu
80-119km, 120-139km,
140-160km
B/A-lupa
hevosen vuosimaksu

Nopeuskilpailu
80-119km, 120-139km,
140-160km
B/A-lupa
hevosen vuosimaksu

Toimihenkilöt

Tuomari, stewardit,
eläinlääkäri, sihteerit,
ajanottajia, kanslia,
reittimestari, EA.

1-2 tuomaria, stewardit,
eläinlääkäri, sihteerit,
ajanottajia, kanslia,
reittimestari, EA.

1-2 tuomaria, stewardit,
eläinlääkäri, sihteerit,
ajanottajia, kanslia,
reittimestari, EA.
SM-kisoihin komitea
hyväksyy eläinlääkärin
ja tuomarit.

FEI toimihenkilöt: 3-5
tuomaria, 3-5
stewardia, eläinlääkäri,
TD, (kv)sihteerit,
ajanottajia,
ratamestari, kanslia, EA

FEI toimihenkilöt: 3-6
tuomaria, 3-6
stewardia, eläinlääkäri,
TD, (kv)sihteerit,
ajanottajia,
ratamestari, kanslia, EA

Osallistumisoikeus /
tulosvaatimus

ei erillistä
tulosvaatimusta

luokkiin 2.2 ja 2.3.
hyväksytty tulos
alemmalta
vaativuusasteelta

hyväksytty tulos
alemmalta
vaativuusasteelta

hyväksytty tulos
alemmalta
vaativuusasteelta
sekä osallistumisoikeus
FEI:n mukaisesti

hyväksytty tulos
alemmalta
vaativuusasteelta
sekä osallistumisoikeus
FEI:n mukaisesti.
KVmestaruuskilpailuihin
SRL:n ja FEI:n
vaatimusten mukaisesti

Palkinnot

Ruusuke ja/tai
kunniakirja, halutessa
esinepalkinnot

Ruusuke ja/tai
kunniakirja. §834
mukaan sijoittuneille n.
lähtömaksujen suuruus
raha-/esinepalkinnoin.

Ruusuke ja/tai
kunniakirja.
Lähtömaksujen suuruus
raha-/esinepalkinnoin.

Vähintään ruusuke ja
kunniakirja. Vahintään
lähtömaksujen suuruus
raha-/esinepalkinnoin.

Ruusuke ja/tai
kunniakirja, vähintään
lähtömaksun suuruus

Kilpailumaksut

Yht. max. 40€

Max. 1€/km +

Max. 1€/km +

KV-harkinnan mukaan

KV-harkinnan mukaan
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Kilpailukeskus

Kilpailukeskuksen
oltava riittävä lajin
vaatimukset huomioon
ottaen. Uudet
kilpailukeskukset
hyväksyttäviksi
komitealle.

eläinlääkärimaksu +
3€ SRL-maksu

eläinlääkärimaksu +
3€ SRL-maksu

sekä yleistä käytäntöä
noudattaen

sekä yleistä käytäntöä
noudattaen

Kilpailukeskuksen
oltava riittävä lajin
vaatimukset huomioon
ottaen. Uudet
kilpailukeskukset
hyväksyttäviksi
komitealle.

Kilpailukeskuksen
oltava riittävä lajin
vaatimukset huomioon
ottaen. Uudet
kilpailukeskukset
hyväksyttäviksi
komitealle.

Kilpailukeskuksen
oltava riittävä lajin
vaatimukset huomioon
ottaen. Komitea
hyväksyy toimihenkilöt
sekä kilpailukeskuksen.

Kilpailukeskuksen
oltava riittävä lajin
vaatimukset huomioon
ottaen. Komitea
hyväksyy toimihenkilöt
sekä kilpailukeskuksen.

