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Monté-ratsastussäännöt (SRL - Suomen Ratsastajainliitto ry)  

Esipuhe 

Monté-ratsastuskilpailuita järjestetään SRL:n alaisina vain harjoituskilpailuina. Harjoituskilpailuita voivat 
järjestää SRL:n jäsentallit ja -seurat. Näitä sääntöjä noudatetaan monté-ratsastuskilpailuissa 1.1.2018 lu-
kien. 

Yleistä 

Monté on raviurheilun ja nopean kilparatsastuksen yhdistelmä. Kilpailtaessa montéa Suomen Hippoksen 
alaisissa harjoitusraveissa, paikallisraveissa ja toto-raveissa ohjastajalta/ratsastajalta vaaditaan ravi- tai 
monté-ajokortti. 

Näillä säännöillä määritellään SRL:n alaisten monté-ratsastuskilpailujen säännöt ja osallistumisoikeus. Sel-
keyden vuoksi SRL:n alainen kilpailutoiminta montéssa määritellään aina ratsastuskilpailuna vrt. Suomen 
Hippoksen alaiset ravikilpailut. 

Monté-ratsastuskilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjen yleistä osaa KS1. Monté-ratsastussäännöt 
pohjautuvat Suomen Hippoksen ravikilpailusääntöihin. 

Monté-ratsastus on hevosen nopeuskilpailu, joka kilpaillaan ratsastamalla ravia. Monté-lähtö voidaan jär-
jestää ravureille, ratsuille niin hevosille kuin poneille rodusta riippumatta. Sarjajako ja kilpailtava matka il-
moitetaan kilpailukutsussa. 
 
Monté-ratsastuskilpailut järjestetään joko 

a) nopeuskilpailuna, jolloin kilpailun (lähdön) voittaa ratsukko, jonka turpa leikkaa maalilinjan ensim-
mäisenä 

tai 

b) tavoitekilometriajan mukaisena harjoituslähtönä, jolloin hyväksytyn tuloksen saavuttavat ne ratsu-
kot, jotka ratsastavat matkan ennalta määrättyä kilometriaikaa tavoitellen. Tavoitekilometriaikaa 
nopeampaa ei saa ratsastaa. Tämä kilpailumuoto on sekä hevoselle että ratsastajalle hyvä kilpailu-
harjoitus maltillisella vauhdilla.  

tai 

c) Edellisten a) ja b) yhdistelmänä. Esim. alkumatka ratsastetaan tavoitekilometriajan mukaisesti ja 
kilpailukutsussa määritelty matkan loppuosa ratsastetaan nopeuskilpailuna. 

Kilpailupaikka 

Kilpailupaikkana voi toimia ravirata, harjoitusravirata, hiittisuora tai muu hyväpohjainen maasto, jossa vä-
hintään kaksi ratsukkoa voi edetä vaaratta myös rinnakkain. 

Kilpailupaikkaan on mahdollista tutustua ratsain ennen kilpailulähtöä. Yleensä verryttely tapahtuu samassa 
paikassa kuin itse kilpailu. 

Lähtö 

Ennen jokaista lähtöä on ratsukoiden esittely numerojärjestyksessä ravaten, jonka jälkeen siirrytään lähtö-
paikalle. 

Ratsukot lähetetään matkaan linjalähtönä kukin omalta lähtöradaltaan, jolloin sisimmältä radalta starttaava 
ratsukko johtaa linjalähtöä ja johtavaa ratsukkoa ei saa ohittaa ennen lähtölinjaa. Yhdessä lähdössä voi kil-
pailla 2 - 8 ratsukkoa. 
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Lähtöpaikalla lähtölinja merkitään selkeästi. Ratsukko ei saa ylittää lähtölinjaa ennen lähtömerkkiä. Jos rat-
sukko ylittää lähtölinjan ennen lähtömerkkiä, lähtö palautetaan kuuluttamalla tai äänimerkillä. Jos sama 
ratsukko aiheuttaa uusinnan toisen kerran, ratsukko poistetaan lähdöstä tai ohjataan lähtemään selkeästi 
muiden ratsukkojen takaa. Kaikkien ratsukoiden aika alkaa lähtömerkistä, joka on kuulutus/äänimerkki ja 
lipun heilautus. 

Kilpailtavan matkan pituus, nopeus, ajanotto 

Kilpailtavan matkan minimipituus on 400 metriä ja maksimipituus 3000 metriä. Samana kilpailupäivänä he-
vosella voi ratsastaa kaksi lähtöä joko saman ratsastajan ratsastamana tai eri ratsastajien ratsastamana kui-
tenkin siten, että se ei rasita hevosta liikaa. Tuomarilla on oikeus rajata hevosen osallistuminen useampaan 
lähtöön, mikäli hevosen hyvinvointi sitä vaatii. Ratsastajan lähtöjen määrää ei rajoiteta. 

Kilpailun järjestäjä määrää nopeuden tavoitekilometriajan mukaisiin harjoituslähtöihin, jotka ilmoitetaan 
kilpailukutsussa esim. 1.25 -vauhtinen tavoitekilometriaikalähtö lämminverisille. 

Nopeuskilpailussa kokonaismatkan aika kirjataan sekunnin sadasosan tarkkuudella, josta voidaan laskea 
myös keskimääräinen kilometriaika. Aika on kellotettava vähintään voittajaratsukolle. 

Askellaji 

Koko matka kilpaillaan ratsastamalla ravia. Sallittujen laukkojen määrä riippuu kilpailtavasta matkasta.  

1000 metriä ja alle sallitaan yksi laukka, toinen johtaa hylkäykseen 

yli 1000 metriä sallitaan kaksi laukkaa, kolmas johtaa hylkäykseen 

Tuomari voi hylätä ratsukon myös edistävän tai pitkän laukan vuoksi huomioiden kilpailtavan matkan pituu-
den. 1000 metriä tai sitä lyhyemmällä matkalla vähintään 100 metrin yhtäjaksoinen laukka johtaa hylkäyk-
seen ja yli 1000 metrin matkalla vähintään 200 metrin yhtäjaksoinen laukka johtaa hylkäykseen. Mikäli rat-
sukko etenee jotakin muuta askellajia esim. peitsiä, tuomari tekee päätöksen hylkäämisestä tapauskohtai-
sesti. 

Osallistumisoikeus 

Monté-ratsastuskilpailut ovat avoimet kaikille SRL:n jäsenille, jotka ovat riittävän osaavia ratsastajia halli-
takseen hevosen kilpailutilanteessa. Mikäli Suomen Hippos myöntää kilpailukohtaisesti erillisluvan, voi 
myös ratsastaja, jolla on Suomen Hippoksen raviajokortti (ajolupa) ja voimassa oleva kilpailulisenssi osallis-
tua SRL:n alaisiin monté-ratsastuskilpailuihin, vaikka ei ole SRL:n jäsen. Näin hänen tapaturmavakuutuk-
sensa on voimassa kilpailuaikana Suomen Hippoksen kilpailulisenssin puolesta. Kilpailunjärjestäjä anoo tar-
vittaessa edellä mainitun erillisluvan Suomen Hippokselta ja tiedottaa siitä kilpailukutsussa. 
 
Ratsastaja voi sen vuoden alusta, jolloin hän täyttää 12 vuotta, osallistua monté-ratsastuskilpailuun hevo-
sella, sitä nuorempana ponilla. Junioriratsastajat (alle 18-vuotiaat) kilpailevat samassa sarjassa senioreiden 
kanssa, mikäli erillistä sarjaa ei ole. Kilpailuun osallistuvalta ratsastajalta ei vaadita erillisiä ennakkonäyttöjä, 
mutta kilpailunjärjestäjä voi laatia lähdöt myös ratsastajien taitotason ja kokemuksen huomioon ottaen, 
jotta lähtö on turvallista toteuttaa. 

Kilpailuihin saavat osallistua ainoastaan terveet ja hyväkuntoiset hevoset. Monté-ratsastuskilpailussa hevo-
sen tulee olla vähintään 4-vuotias lämminverinen tai vähintään 5-vuotias kylmäverinen tai muun rotuinen. 
Yläikärajaa hevosille ei ole. Kilpailuun osallistuvalta hevoselta ei vaadita ravikilpailunäyttöä. 

Kilpailuihin ei ole oikeutettu osallistumaan hevonen, joka on todistettavasti tiine neljä kuukautta aikaisem-
min suoritetusta astutuksesta, varsanalainen, ontuva tai muutoin sairas. Varsanalainen tamma saa kilpailla 
seitsemän kuukauden kuluttua varsomisesta tai kolmen kuukauden kuluttua varsan kuolemasta. 
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Turvallisuusohjeet 

Ratsukko ei saa häiritä eikä aiheuttaa vaaraa kilpailijoille, toimihenkilöille tai yleisölle.  

Johtavaa hevosta on ratsastettava sisärataa pitkin. Monté-kaista on tila, jota myöten ratsukko voi vapaasti 
toisille ratsukoille häiriötä aiheuttamatta edetä. Ohitukset tehdään tilan niin salliessa. Toisen eteen ei saa 
leikata liian ahtaasti. Laukkaava hevonen on pyrittävä ratsastamaan radan ulkoreunaan pois muiden tieltä.  

Toiselle ratsukolle vahingon tai häiriön aiheuttaminen tai ratsukon estäminen aiheuttaa hylkäämisen. Hy-
lätty ratsukko voi jatkaa maaliin, mutta se ei saa aiheuttaa häiriötä muille. 

Hevosen omistajat, kilpailijat ja hevosenhoitajat vastaavat henkilökohtaisesti heidän itsensä tai hevostensa 
kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista. 

Kielletyt ja sallitut avut 

Raipan pituus saa olla enintään 90 cm ja paino enintään 120 grammaa. Raipan käyttö kilpailusuorituksen 
aikana on sallittu, mutta se ei saa olla toistuvaa. Raippakäsi ei saa irrota ohjasta raippaa käytettäessä. Tuo-
mari voi hylätä suorituksen tai antaa varoituksen katsoessaan raipan käytön sääntöjen vastaiseksi. 

Kannusten käyttö on kielletty. Huutaminen tai muu epäasiallinen ratsastus johtaa tuomarin päätöksellä hyl-
käykseen. 

Ratsastajalla sallitaan ajanottovälineet kilpailusuorituksen aikana. 

Kilpailuasu 

Ratsastajan on käytettävä kypärää ja turvaliiviä ja ratsastusjalkineissa tulee olla korot. Valkoisia kisahousuja 
suositellaan. 

Hevosen varusteet 

Satulointi on vapaa, mutta pakollinen. 
 
Kuolaimen on oltava sellainen, että hevonen on ratsastajan hallinnassa. Esim. Baucher-, kanki-, kimblewick-, 
olympia- ja pelham-kuolaimet ovat sallittuja kuolaimia. Gägi-kuolaimen käyttö on kielletty. 
 
Kahdet ohjat sallitaan. Toiset ohjat voidaan kiinnittää turparemmiin tai kuolaimiin. 
 
Rintaremmin ja häntäremmin käyttö ei ole pakollista. 
 
Hevosella tulee kilpailla kengät jalassa 15.11.- 15.3. välisenä aikana. Muulloin voi kilpailla myös kengittä. 
 
Kaikki Suomen Hippoksen Varusteoppaan mukaan kielletyt varusteet ovat kiellettyjä myös SRL:n monté-
ratsastuskilpailuissa. 

Painomääräykset 

Ratsastajalla ei ole painorajavaatimusta. Ratsastajan ja hevosen on muodostettava sopusuhtainen ratsukko 
esim. pienellä hevosella ei voi ratsastaa isokokoinen ratsastaja. 

Tuloksen määräytyminen 

Tavoitekilometriajan mukaisessa harjoituslähdössä kaikki ratsukot, jotka suorittavat kilpailun tavoitekilo-
metriaikaan ovat samanarvoisia ja palkitaan kilpailukutsussa ilmoitetulla tavalla. 
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Nopeuskilpailussa lähdön voittaa ratsukko, jonka turpa leikkaa maalilinjan ensimmäisenä. Jos ratsukoiden 
tulojärjestystä ei pystytä määrittämään, ovat ratsukot tasaveroiset ja jaetulla palkintosijalla. 

Joukkuekilpailussa joukkueen muodostavat 3-4 ratsukkoa. Joukkuetulosta laskettaessa otetaan huomioon 
kolme parasta aikaa tai kolme parasta sijoitusta kilpailukutsussa ilmoitetulla tavalla. Joukkuekilpailun voit-
taa joukkue, jonka yhteenlaskettu kokonaisaika on pienin tai sijoituspisteiden mukaan laskettu summa suu-
rin. 

Toimihenkilöt 

Monté-ratsastuskilpailun tuomarina voi toimia Suomen Hippoksen ravikilpailutuomari, tai myös muu hen-
kilö, joka tuntee Suomen Hippoksen ravikilpailusäännöt, SRL:n kilpailusääntöjen yleisen osan KS1 sekä tässä 
esitellyt monté-ratsastussäännöt. 

Muita toimihenkilöitä tarvitaan lähdön lähettämiseen ja kuuluttamiseen, ajanottoon sekä yleisvalvojaksi. 

Pienen osanottajamäärän kilpailuissa tuomari voi toimia myös ajanottotehtävissä ja lähettäjä yleisvalvo-
jana. 

Toimihenkilöiden määrä riippuu kilpailun osallistujamäärästä seuraavasti: 

Kymmenen ratsukkoa tai alle, vähintään 2 toimihenkilöä 

10-20 ratsukkoa, vähintään 3 toimihenkilöä 

yli 20 ratsukkoa, vähintään 4 toimihenkilöä 

Mikäli järjestäjä anoo Suomen Hippokselta erillisluvan saadakseen kilpailun avoimeksi myös raviajokortilli-
sille ratsastajille, noudatetaan Suomen Hippoksen ravikilpailusääntöjen mukaisia toimihenkilövaatimuksia. 


