MATKARATSASTUS
ALUSTAVA OSALLISTUJALISTA
Eri maiden nimeämät matkaratsukot. Vahvistetut lähtijälistat saadaan 5.6.2009.
CEI2* 120 km
Tanja Lampinen FIN - El Sahram (2001/M/bay/FIN/Tanja Lampinen)
Joona Mickelsson FIN - Zodina (in reserve: Dali) (1995/mare/bay/FIN/Taina Rajasilta)
Ruslan Gekiev or Zaur Kardanov RUS - Bombey (2001/S/Terskaya/grey/RUS/Ruslan Gekiev)
Kalli Kalbre EST - Baltimor (2001/G/TB/bay/EST/Kalli Kalbre)
Heigo Rohtla EST - Galarina (1996/M/Arab/bay/SWE/Family Rohtla)
CEI1* 80 km
Svetlana Golokolosova RUS - Nart (2000/G/Kabardian/bay/RUS/Anatoliy Buzdov)
Marko Graverson EST - Byron (2001/G/dark bay/SWE/Family Graverson)
Virge Laur EST - Filly-Bella (2001/M/ESH/chestnut/EST/Virge Laur)
Sanna Niemelä FIN - Kitkatuli (2001/M/Finnish Horse/dark chestnut/FIN/Reino Iso-Jaakkola)
Jaana Päiväranta FIN - Merlin The Magician (1995/G/SB/bay/FIN/Jaana Päiväranta)
Anne Rohtla EST - Jethro (2001/G/Arab/bay/EST/Family Rohtla)
ALUSTAVA AIKATAULU, muutokset mahdollisia
Torstai 11.6.
klo 7–18.40 Matkaratsastus 120 km, Derby-kenttä (ensimmäiset maaliin arviolta klo 15–16)
klo 8–14.40 Matkaratsastus 80 km, Derby-kenttä

Matkaratsastus testaa taitoa ja kestävyyttä
Matkaratsastus on yksi ratsastuksen vanhimpia kilpalajeja, joka kasvattaa vauhdilla suosiotaan, esimerkiksi Ranskassa se
on jo yksi suurimmista lajeista. Matkaratsastus on hevosen nopeus- ja kestävyyskilpailu, joka samalla testaa ratsastajan
maastoratsastustaitoa. Ratsastajan kyky lukea hevostaan ja taito käsitellä sitä vaikuttaa olennaisesti hevosen
suoriutumiseen erityyppisistä reiteistä. Kilpailussa on yhteislähtö ja reitti on merkitty. Reitillä ei ole esteitä, mutta
maasto voi olla hyvin vaihtelevaa.
Matkaratsastuksen nopeusluokissa suoritusaika ratkaisee voittajan. Vähimmäisnopeus on 10–12 km/h matkan pituuden
mukaan, joka voi olla 50-160 km. Yli 40 km pitkillä matkoilla on pakollinen eläinlääkärintarkastus ja tauko noin 40 km:n
välein. Taukoaikaa ei lasketa mukaan kilpailusuoritukseen. Eläinlääkäri kuuntelee hevosen sydämen ja keuhkot sekä
tarkistaa sen yleistilan ja liikkeet. Mikäli näissä on huomauttamista, hevonen ei saa jatkaa matkaa. Kilpailusuoritusta ei
myöskään hyväksytä, ennen kuin eläinlääkäri on maalissa todennut hevosen hyvinvoinnin.
Kansainvälisellä tasolla suosituimpia kilpahevosia ovat kestävät ja sitkeät arabirotuiset ratsut ja niiden risteytykset,
mutta sitkeitä suomenhevosiakin on nähty arvokisoissa. Hevosen varustus on vapaa, kunhan se on hevoselle sopiva ja
mukava. Ratsastusasun on oltava "lajille sopiva" ja asiallinen, erityispukeutumista ei ole. Hyväksytty turvakypärä on
pakollinen.
Kilpailureitillä on hevosen huolto sallittu ja huoltoauto henkilökuntineen saa kulkea reittiä pitkin hevosta huoltamassa
ja juottamassa. Huolto on erittäin tärkeää, jotta hevonen ja ratsastaja saapuisivat maaliin hyväkuntoisina.
Matkaratsastuksessa voidaan kilpailla myös ihanneaikakilpailussa. Siinä kaikki ratsukot, jotka suorittavat kilpailun
ihanneajassa, saavat hyväksytyn tuloksen, voittajaa ei valita. Matkan pituus on 15-80 km.

