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1. MERKKIEN TARKOITUS

Merkkien tarkoituksena on kohottaa määrätietoisesti harrastajien ratsastuksen ja hevostaitojen tasoa,
luoda tavoitteellisuutta ratsastuksenopetukseen ja hevostaitojen harjoitteluun sekä olla saavutetun taidon todisteena.

2. MERKIT
RATSASTUSMERKIT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perusmerkki
Ratsastajamerkki erityisryhmille
C-merkki
Aikuisratsastusmerkki
B-merkki
A-merkki
Taitomerkki
Pronssimerkki
Hopeamerkki
Kultamerkki
Mestariratsastajamerkki

LAJIMERKIT
•
•
•
•

Maastoratsastusmerkki
Valjakkomerkki
Islanninhevosten askellajiratsastusmerkki
Lännenratsastusmerkki

HEVOSTAITOMERKIT
•
•
•
•
•
•
•

Maastakäsittelymerkki
Minimerkki
Perushoitomerkki
Hoito I -merkki
Hoito II -merkki
Lääkintämerkki
Ruokintamerkki

Perus-, C-, B-, A- sekä aikuisratsastusmerkki ja laji- ja hevostaitomerkit ovat metallisia pinssejä. Taitomerkki
on metallinen rintaneula. Pronssi-, hopea- ja kultamerkit ovat rintamerkkejä. Pronssimerkki on valmistettu
pronssista, hopeamerkki on hopeaa, ja kultamerkki sekä mestariratsastajamerkki ovat kullattua hopeaa.
Ratsastajamerkki eritysryhmille on kankainen hihamerkki väriltään tiilenpunainen, tekstit ja kuvat
valkoisella.
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3. YLEISTÄ MERKKISUORITUKSISTA
3.1 Oikeus merkkisuorituksen tekemiseen
Ratsastus-, laji- ja hevostaitomerkkejä voivat suorittaa Suomen Ratsastajainliittoon (SRL) kuuluvien
ratsastusseurojen täys- ja perhejäsenet sekä SRL:n Green Card -jäsenet. Hevostaitomerkkejä voivat
lisäksi suorittaa 4H-liiton jäsenyhdistysten jäsenet sekä Suomen Hippoksen nuorisoravikerhot yhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa.
3.2 Oikeus merkkisuorituksien järjestämiseen
Merkkisuoritustilaisuuksia saavat järjestää SRL:n jäsenseurat ja -tallit. Suomen Hippoksen nuorisoravikerhot ja Suomen 4H-liiton jäsenyhdistykset voivat lisäksi järjestää hevostaitomerkkisuorituksia.
3.3 Merkkien suorittaminen osissa
Ratsastusmerkkien osasuoritukset eivät vanhene. Osasuoritukset voidaan suorittaa eri paikkakunnilla
eri järjestäjien valvonnassa. Merkkisuorituksen järjestäjä antaa merkkisuorituksen tekijälle hyväksytystä osasuorituksesta allekirjoitetun arvostelupöytäkirjan ja/tai merkki-ilmoituslomakkeen.
Maastoratsastusmerkki suoritetaan kokonaisuudessaan samalla suorituskerralla saman järjestäjän
valvonnassa. Valjakkomerkki voidaan suorittaa yhdellä tai useammalla (ajo)kerralla.
Kaikki hevostaitomerkit voidaan suorittaa osissa. Osasuoritukset on tehtävä saman järjestäjän
suoritustilaisuuksissa.
3.4 Poikkeamismahdollisuus kilpailutuloksiin perustuvien pronssi-, hopea- ja kultamerkin
sekä mestariratsastajamerkin myöntämiseen
SRL:n hallitus voi myöntää pronssi-, hopea-, kulta- tai mestariratsastajamerkin myös muiden kuin
merkkisääntöjen mukaisten tuloksien perusteella (sijoitukset mestaruus-, GP- ja kansainvälisissä
kilpailuissa).
3.5 Tuomarit
Merkkisuorituksia voivat ottaa vastaan hevosalan ammatillisen koulutuksen saaneet henkilöt sekä
SRL:n toimihenkilöoikeuden omaavat henkilöt. Tuomarien koulutusvaatimukset on määritelty kullekin merkille erikseen (kts. taulukko s.12).
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4.MERKKIEN VAATIMUKSET
RATSASTUSMERKIT
Perusmerkki

Ohjesääntö: Pisteitä ei anneta – suoritus joko hyväksytään tai hylätään. Askellajit tulee säilyttää ja liikkeet
tulee tehdä oikeissa kohdissa. Suoritus päättyy hylkäämiseen, jos molemmat kevennykset ovat väärälle
jalalle ja/tai ratsastaja ei kykene ylläpitämään vaadittua askellajia kuin alle puolet vaaditusta matkasta ja/
tai ratsukko ei kulje vaadittuja teitä kuin alle puolet
matkasta ja/tai molemmat laukat ovat väärät. Raipan
käyttö on sallittu.

Osasuoritukset:
• satulointi ja suitsinta
• hevosen taluttaminen
• ratsaille nousu
• ratsailta laskeutuminen
• hyväksytty ratsastuskoe (kts. liite)

Ratsastajamerkki erityisryhmille
Osasuoritukset:
• ratsastuskoe
• hevonen ja ratsastus
• ratsastaja

2. C oikealle, pitkällä sivulla (B) pujotellen viisi
pylvästä, aloitus ulkokautta 1 piste
3. Päätysivulla (A) pysähdys -käyntiä 1 piste
4. B oikealle -E vasemmalle 1 piste
5. Ravia muutama askel A-C, keskihalkaisijalle X
pysähdys, tervehdys 1 piste yht. 5 pistettä

Tuomari soveltaa merkkivaatimukset ratsastajalle
sopiviksi. Suoritukset pyritään tekemään mahdollisimman itsenäisesti, kuitenkin taluttajan ja avustajan käyttö tarvittaessa sallittua. Kysymyksiin voi
vastata myös suullisesti.

HEVONEN JA RATSASTUS
1. Hevosen perusvarusteet ratsastuksessa 1 piste
2. Mitä hevonen syö 1 piste
3. Eri askellajit 1 piste
4. Nimeä kolme ”erilaista” hevosta (esim. värin,
rodun, käytön tms. mukaan) 1 piste
5. Käyttäytyminen hevosen kanssa 1 piste
yht. 5 pistettä

RATSASTUSKOE
• Kentän koko mahdollisuuksien mukaan, päätysivut puolet pitkistä sivuista
• Radalle olevat kirjaimet (tai muut merkit): päätysivut A ja C, pitkät sivut E ja B. Kirjaimet on sijoitettu sivujen keskipisteisiin.

RATSASTAJA
1. Ratsastaja on ollut iloinen ja reipas 1 piste
2. Muitten ryhmäläisten huomioiminen 1 piste
3. Hevosen kohtelu 1 piste
4. TaIuttajan ja avustajan huomioiminen 1 piste
5. Sääntöjen noudattaminen 1 piste yht. 5 pistettä

Ohjelma:
1. Ratsastus aloitetaan keskihalkaisijaa pitkin (AC),
keskellä kenttää (X) pysähdys ja tervehdys
-käyntiä 1 piste

C-merkki

lun hyväksytty tulos vähintään 60 cm:n luokasta,
jolloin ratsastajaa kertoo tuomarille etukäteen
merkkisuoritusyrityksestä ja antaa hänelle palautepöytäkirjan täytettäväksi.
• Arvioinnissa huomioidaan seuraavat asiat: istunta esteiden välissä, istunta esteillä, oikeiden teiden seuraaminen, myötääminen hypyissä, katse,
sopiva tempo ja rytmi sekä oikeat laukat.
• Kokeessa noudatetaan SRL:n voimassaolevia
esteratsastussääntöjä. Suoritus hylätään kilpailusääntöjen mukaisesti. Lisäksi suoritus hylätään,
jos kolmessa tai useammassa arvioitavassa asiassa on selkeitä puutteita tai kokonaisuutena
suoritus ei ole turvallinen tai merkkisuorituksen
edellyttämällä tasolla.
• Tuomari täyttää suorituksesta palautepöytäkirjan
(kts. liite).

Osasuoritukset:
• kouluratsastuskoe
• rataesteratsastuskoe 50-60 cm
Kouluratsastuskoe:
• C-merkin kouluohjelma tai muu Helppo C
-tasoinen ohjelma.
• Kokeessa noudatetaan soveltuvin osin SRL:n voimassaolevia kouluratsastussääntöjä.
• Hyväksytty tulos vähintään 50 %
kokonaispistemäärästä.
Rataesteratsastuskoe:
• Kokeessa suositellaan käytettäväksi C-merkin
esterataa. Vaihtoehtoisesti esteratsastuskilpai5

Aikuisratsastusmerkki

Kouluratsastuskoe:
• Aikuisratsastusmerkkiohjelma.
• Kokeessa noudatetaan soveltuvin osin SRL:n voimassaolevia kouluratsastussääntöjä.
• Hyväksytty tulos vähintään 50 %
kokonaispistemäärästä.

B-merkki

Rataesteratsastuskoe:
• Kokeessa suositellaan käytettäväksi B-merkin
esterataa. Vaihtoehtoisesti esteratsastuskilpailun hyväksytty tulos vähintään 80 cm:n luokasta,
jolloin ratsastajaa kertoo tuomarille etukäteen
merkkisuoritusyrityksestä ja antaa hänelle palautepöytäkirjan täytettäväksi.
• Arvioinnissa huomioidaan seuraavat asiat: istunta esteiden välissä, istunta esteillä, oikeiden teiden seuraaminen, myötääminen hypyissä, katse,
sopiva tempo ja rytmi sekä oikeat laukat.
• Kokeessa noudatetaan SRL:n voimassaolevia
esteratsastussääntöjä. Suoritus hylätään kilpailusääntöjen mukaisesti. Lisäksi suoritus hylätään,
jos kolmessa tai useammassa arvioitavassa asiassa on selkeitä puutteita tai kokonaisuutena
suoritus ei ole turvallinen tai merkkisuorituksen
edellyttämällä tasolla.
• Tuomari täyttää suorituksesta palautepöytäkirjan
(kts. liite).

Osasuoritukset:
• kouluratsastuskoe

Osasuoritukset:
• kouluratsastuskoe
• esteratsastuskoe 50-80 cm
Kouluratsastuskoe:
• B-merkin kouluohjelma tai muu Helppo B -tasoinen ohjelma.
• Kokeessa noudatetaan soveltuvin osin SRL:n voimassaolevia kouluratsastussääntöjä.
• Hyväksytty tulos vähintään 50 %
kokonaispistemäärästä.

A-merkki

Esteratsastuskoe:
• Kokeessa suositellaan käytettäväksi A-merkin
esterataa. Vaihtoehtoisesti esteratsastuskilpailun hyväksytty tulos vähintään 90 cm:n luokasta,
jolloin ratsastajaa kertoo tuomarille etukäteen
merkkisuoritusyrityksestä ja antaa hänelle palautepöytäkirjan täytettäväksi.
• Arvioinnissa huomioidaan seuraavat asiat: istunta esteiden välissä, istunta esteillä, oikeiden teiden seuraaminen, myötääminen hypyissä, katse,
sopiva tempo ja rytmi sekä oikeat laukat.
• Kokeessa noudatetaan SRL:n voimassaolevia
esteratsastussääntöjä. Suoritus hylätään kilpailusääntöjen mukaisesti. Lisäksi suoritus hylätään,
jos kolmessa tai useammassa arvioitavassa asiassa on selkeitä puutteita tai kokonaisuutena
suoritus ei ole turvallinen tai merkkisuorituksen
edellyttämällä tasolla.
• Tuomari täyttää suorituksesta palautepöytäkirjan
(kts. liite).

Osasuoritukset:
• kouluratsastuskoe Helppo A
• esteratsastuskoe 60-90 cm
• Vaihtoehtoisesti hyväksytty suoritus kenttäratsastuskilpailun tutustumisluokasta.
Kouluratsastuskoe:
• A-merkin kouluohjelma tai muu Helppo A – tasoinen ohjelma.
• Kokeessa noudatetaan soveltuvin osin SRL:n voimassaolevia kouluratsastussääntöjä.
• Hyväksytty tulos vähintään 50 %
kokonaispistemäärästä.

Taitomerkki

Taitoesteratsastuskoe:
• Vähintään 8 estettä ja hyppyjä 9. Viisi estettä
vähintään 90 cm, joista kahden pituus 110 cm.
Vähintään yksi sarjaeste.
• Hyväksytty suoritus edellyttää, että virhepistemäärä on enintään rataan kuuluvien hyppyjen
lukumäärä ja ratsukko saa vähintään 50 % maksimipisteistä taitotuomarilta.

Osasuoritukset:
Hyväksytty
taitoesteratsastuskoe, 90 cm
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Pronssimerkki

• Valjakkoajo: hyväksytty tulos 2-tason helposta
luokasta, jonka koulukokeesta korkeintaan 60
virhepistettä
• Lännenratsastus: 2-tasolta kaksi hyväksyttyä
tulosta vähintään 67 pisteellä (Trail, Reining tai
Western Riding) ja/tai Western Pleasure- ja Western Horsemanship -lajissa vähintään kaksi sijoitusta 3-tasolta.

Vähintään yksi seuraavista tuloksista:
• Kouluratsastuskoe: Helppo A 2-tason kilpailuissa
vähintään 55 %:n tuloksella
• Rataesteratsastuskoe: 110 cm (ponit 100 cm)
tasolla 2-tason kilpailuissa, korkeintaan 8
virhepisteellä
• Kenttäratsastus: kenttäkilpailun helpon luokan
hyväksytty suoritus 3-tasolla

Hopeamerkki

• Kenttäratsastus: kenttäkilpailun vaativa B-luokan
hyväksytty suoritus 3-tasolla
• Valjakkoajo: hyväksytty tulos 3-tason vaativasta
luokasta, jonka koulukokeesta korkeintaan 60
virhepistettä
• Lännenratsastus: 3-tasolla kaksi hyväksyttyä
tulosta vähintään 68 pisteellä (Trail, Reining tai
Western Riding) ja/tai Western Pleasure- ja Western Horsemanship -lajissa vähintään kolme sijoitusta 3-tasolla.

Vähintään yksi seuraavista tuloksista:
• Kouluratsastuskoe: Hyväksytty suoritus
Vaativa A 3-tasolla
• Rataesteratsastus: 130 cm (ponit 120 cm) tasolla
3-tasolla, korkeintaan 8 virhepisteellä

Kultamerkki

• Valjakkoajo: SM-kilpailujen tai kansainvälisen
mestaruuskilpailun vaikea luokka, kilpailusta hyväksytty suoritus ja koulukokeesta korkeintaan 60
virhepistettä
• Lännenratsastus: SM-kilpailuiden (Trail, Western
Riding, Reining) tai kansainvälisten kilpailuiden
(Reining) luokasta kaksi hyväksyttyä tulosta vähintään 68 pisteellä ja/tai Western Pleasure- ja
Western Horsemanship-lajissa kaksi sijoitusta
SM-kilpailuista.

Vähintään yksi seuraavista tuloksista:
• Grand Prix ohjelmasta 60 % pistemäärästä
3-tasolla tai kansainvälisessä kilpailuissa
• Rataesteratsastuksessa sijoitus 150 cm tasolla
3-tasolla
• Kenttäratsastuksessa sijoitus hevosten vaativa
A-luokassa 3-tasolla

Mestariratsastajamerkki

• kymmenen Nations Cup-suoritusta esteratsastuksessa; tulos molemmilta kierroksilta
• kouluratsastuksessa hyväksytty tulos 10:ssä
CDIO-kilpailujen GP-luokassa
• vähintään 5 sijoitusta CIC/CCI*** tai CIC/
CCI****-tasolla
• viisi senioreiden Suomen mestaruutta
• voitto GP-luokassa (CSI/CDI**** ) tai World Cup
-luokassa
• viisi sijoitusta GP-luokassa (CSI/CDI**** ) tai
World Cup -luokassa

Mestariratsastajamerkin myöntää
SRL:n hallitus.
Mestariratsastajamerkki luovutetaan menestyneille suomalaisille kilparatsastajille seuraavien saavutusten perusteella:
• osallistuminen olympialaisiin tai paralympialaisiin
• pistesija (6 parasta) seniorien MM- tai
EM-kilpailuissa
• mitali nuorten MM- tai EM-kilpailuissa
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LAJIMERKIT
Maastoratsastusmerkki

Käytännön koe, maasto-osuus:
Maasto-osuuteen voi osallistua kun on osallistunut
teoriatunnille sekä suorittanut hyväksytysti käytännönkokeen aidatulla alueella.
• ratsastus osastossa välimatkat säilyttäen
• käynti, ravi ja laukka maastossa
• ojan ylitys
• ala- ja ylämäen ratsastaminen
• matalan tukin (40-50 cm) ylitys

Osasuoritukset:
• osallistuminen teoriatunnille
• vapaaehtoinen teoriakoe
• käytännön koe ratsastuskentällä
tai maneesissa
• käytännön koe, maasto-osuus

Suoritus päättyy hylkäämiseen, jos
• hevosten varustamisessa on turvallisuuteen tai
hevosten hyvinvointiin vaikuttavia puutteita
• ratsastaja ei pysty säilyttämään tilanteen vaatimia etäisyyksiä eli osastossa ratsastettaessa etäisyys on lyhempi kuin yksi hevosenmitta tai maastossa osastossa ratsastettaessa etäisyys kasvaa
liian suureksi tai näköyhteys edelliseen hevoseen
Käytännön koe aidatulla alueella (ratsastuskenttä/
menetetään
maneesi):
• ratsastaja ei pysty nostamaan laukkaa tai siirty• hevosen varustaminen käytännön koetta varten
mään raviin ohjaajan antamasta merkistä
• ratsautuminen (satulavyön kiristys, jalustimien
• ala- ja/tai ylämäkeä ei ratsasteta ohjaajan osoitsäätäminen oikealle pituudelle)
tamassa askellajissa hallitusti
• ratsastus osastosta välimatkat säilyttäen
• ratsastaja suistuu satulasta
• alkukäynti
• ohjaajan tulee keskeyttää koe, mikäli huomaa,
• kevyttä ravia 10 minuuttia
ettei ratsastajan taitotaso riitä turvalliseen
• laukkaa kevyessä istunnassa 200-400 metriä
suoritusyritykseen.
Teoriatunti:
• turvallinen toiminta hevosen kanssa maastossa
• liikennesääntöjä hevosen kanssa liikuttaessa
• toiminta onnettomuustilanteessa
• teoriatunnin pohjana käytetään SRL:n internetsivuilta löytyvää tuntirunkoa materiaaleineen

Askellajiratsastusmerkki

- Vasempaan kierrokseen 1 kierros tölttiä (lyhyillä
sivuilla hidasta tölttiä, pitkillä sivuilla tempon
lisäys) – siirtyminen käyntiin lyhyen sivun keskellä.
- Laukan nosto pitkän sivun lopussa, lyhyt ja pitkä
sivu laukkaa. Hidastus ravin / töltin kautta käyntiin
- Siirtyminen pitkän sivun alussa raviin.
Ravia 1 kierros. Siirtyminen käyntiin.
- Käynnissä koko rata leikkaa – suunnan vaihto.
- Laukan nosto pitkän sivun lopussa, lyhyt ja pitkä
sivu laukkaa. Hidastus ravin / töltin kautta käyntiin
- Siirtyminen pitkän sivun alussa raviin.
Ravia 1 kierros. Siirtyminen käyntiin,
- Käynnissä pitkän sivun keskeltä kaartoon.

OSASUORITUKSET
* Osallistuminen teoriatunnille
* Hevosen varustaminen
* Hyväksytty ratsastuskoe
Teoriatunti
• Islanninhevosen erityispiirteet
• Askellajiratsastuksen perusmerkin suorituksen
läpikäyminen teoriassa
Ratsastuskoe:
• Aidattu vähintään 20 x 40m alue.
• Arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
• Käytetään vakiorataa:

Suoritus päättyy hylkäämiseen, jos
• Hevosen varustamisessa vakava, turvallisuuteen
vaikuttava virhe.
• Hevosen huono kohtelu maastakäsin / ratsain.
• Hevosen vakava tottelemattomuus.
• Satulasta suistuminen / hevosen kaatuminen.
• Väärä laukka.
• Jos suorituskohdassa esitetään vaadittua
askellajia alle puolet vaaditusta määrästä.
• Ratsukko ei suorita radan tehtäviä, tai suorittaa
ne väärässä kohdassa.

- Kaarrosta käyntiä vasempaan kierrokseen ohjat
kontaktilla
- Käynnissä koko rata leikkaa.
- Oikeaan kierrokseen, siirtyminen tölttiin lyhyen
sivun keskellä
- 1 kierros tölttiä (lyhyillä sivuilla hidasta tölttiä,
pitkillä sivuilla tempon lisäys).
- Töltissä koko rata leikkaa (tempo hitaasta
keskitempoon).
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Valjakkomerkki

M–X–E
koko rata leikkaa
Suositellaan vakioradan kokoista (40x80/100 m, E – L – B – R – M – C
pikkuponeilla 30x60 m) aluetta, paikalliset olosuh- ravia vasempaan
teet huomioiden. Merkki voidaan suorittaa yksi- tai C – X
pääty-ympyrä
parivaljakolla.
H–S
välillä käyntiin
Osasuoritukset:
• osallistuminen teoriatunnille
S
• käytännön koe: valjaiden sovittaminen,
vasemmalle
valjastaminen sekä valjaista riisuminen
X pysähdys, käyntiä
• käytännön koe: koulu- ja tarkkuusajot
R oikealle
R–B
Teoriatunti:
ravia
• valjastaminen
A–X
• ajurin istunta ja varusteet
ravia (tai jos radan lyhyt sivu alle 30
• liikennesäännöt valjakkona liikuttaessa
metriä E – X ravia)
• turvallisuusohjeet, onnettomuustilanteissa
X
toimiminen
• teoriatunnin pohjana käytetään SRL:n internetsi- käyntiä
G
vuilta löytyvää tuntirunkoa materiaaleineen
pysähdys, tervehdys
Valjastus:
Yksivaljakon valjastaminen vaunun eteen sekä val- Tarkkuus-osuus
jaista riisuminen (valjastusjärjestys, valjaiden so- Pääsääntöisesti ravissa
vittaminen, taluttaminen, valjastaminen vaunujen Vakiorata: joka suoralle sivulle yksi keilapari sekä
eteen, ohjien käsittely, vaunuun nouseminen, vau- diagonaalille yksi keilapari
nuista laskeutuminen, valjaista riisuminen).
Suoritus päättyy hylkäämiseen, jos
• Hevosen valjastamisessa, valjaiden sovittamisesKouluosuus:
sa, vaunuun nousemisessa/vaunusta laskeutumiSuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
sessa tai ohjien käsittelyssä on turvallisuuteen tai
hevosen hyvinvointiin vaikuttavia puutteita.
Aloitus radalta oikeassa kierroksessa
•
Ajuri ei osaa asianmukaisella tavalla ajaa hevosta
H – C – M – R – B – L/A ravia oikeaan
määrätyssä askellajissa ja ei kykene seuraamaan
L/A – X
oikeita teitä.
pääty-ympyrä
• Ajuri ei selviä tarkkuusajo-osuudesta pääsäänL/A – E – S- C- M
töisesti ravissa ja korkeintaan kahden pallon
ravia
pudotuksella.
• Arvioijan tulee keskeyttää koe, mikäli huomaa,
että ajurin tai hevosen taitotaso ei riitä turvalliseen suoritusyritykseen.

Lännenratsastusmerkki

Suoritus päättyy hylkäämiseen, jos
• Hevosen varustamisessa on turvallisuuteen tai
hevosten hyvinvointiin vaikuttavia puutteita
• Ratsastaja ei suorita jotain rataan kuuluvaa tehtävää tai suorittaa sen väärässä kohdassa tai väärään suuntaan.
• Ratsastaja ei pysty ylläpitämään vaadittua askellajia vähintään puolet vaaditusta matkasta
• Väärä laukka jompaankumpaan suuntaan
• Satulasta suistuminen, hevosen kaatuminen
• Hevosen sopimaton kohtelu
• Väärä ohjasote (nivelkuolaimella tulee käyttää
kahta kättä ja kankikuolaimella yhtä kättä)
• Hevosen vakava tottelemattomuus.
• Arvioijan tulee keskeyttää koe, mikäli ratsukon taitotaso ei riitä merkin turvalliseen
suoritusyritykseen.

OSASUORITUKSET
* Satulointi ja suitsitus lännenvarustein
* Hyväksytty ratsastuskoe
- Ratsastajalle annettavan palautepöytäkirjan täyttämistä suositellaan.
Satulointi ja suitsitus:
• käytetään lännenratsastuksen kilpailusääntöjen
mukaista lännensatulaa ja –suitsia
Ratsastuskoe:
• Aidattu vähintään 20 x 40m alue
• Käytetään vakiorataa
• Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/ hylätty
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hevostaitoMERKIT
Osasuoritukset:
• käytännön koe
• vapaaehtoinen teoriakoe
Käytännön kokeen ja teoriakokeen kysymykset ja tehtävät perustuvat SRL:n julkaisuun Hevostaitoopas.
Hevostaitomerkit voidaan suorittaa myös raviurheiluun sovellettuina, jolloin esimerkiksi suitsien ja satulan osien tunnistamisen tilalla on valjaiden osien tunnistaminen ja satuloinnin ja suitsimisen tilalla
valjastaminen.
Käytännön koe:
• Suoritetaan useimmiten osissa, esimerkiksi hevoskerhojen tai ratsastusleirien yhteydessä.
• Jokaiseen merkkiin on oma suorituspöytäkirja, johon on merkitty kaikki merkin suorittamiseen kuuluvat tehtävät.
• Tuomari arvioi itsenäisesti, ovatko suorittajan taidot ja osaaminen kokonaisuutena riittävät ko. tehtävän hyväksyttyyn suorittamiseen.
• Tuomarin tulee keskeyttää tehtävä, mikäli huomaa, ettei suorittajan taitotaso riitä turvalliseen
suoritusyritykseen.
Teoriakoe:
• Teoriakokeella voidaan täydentää käytännön koetta.
• Teoriakoe ei ole pakollinen.
• Merkkisuoritusten järjestäjät voivat tilata teoriakokeita SRL:n toimistolta.

Maastakäsittelymerkki

Hevosen käsittelyssä korostuu ihmisen ja hevosen
välinen yhteistyö.

Yleistä tietoa:
Maastakäsittelymerkin tarkoitus on tuoda tietoisuuteen maastakäsittelyn tarpeellisuutta. Maastakäsittely tuo turvallisuutta ja mukavuutta hevosharrastukseen kaikilla osa-alueilla ja kaiken tasoisessa
toiminnassa.

Raipan mukana olo on sallittua, mutta on toivottavaa, että koko tehtävärata suoritetaan ilman sitä.
Esimerkiksi raipan kosketuksen tulee näkyä arvostelussa. Hillityt äänimerkit ovat sallittuja.

Hevosen tulee olla ihmisen seurassa rento, luottavainen, sekä suorittaa ihmisen asettamia tehtäviä
halukkaasti. Rennon hevosen pää on alhaalla (etenkin käynnissä mielellään sään alapuolella), hevonen
liikkuu kaikissa askellajeissa kiireettömästi, mutta
matkaa voittavasti.

Merkinsuorittajan vaatetus on siisti kilpailuasu ja
suorittajalla on pakollisena kypärä, hanskat ja asianmukaiset kengät. Merkinsuorittajan iloinen ja innokas asenne kruunaa suorituksen!

Rata suoritetaan nivelkuolain suussa ja ohjat kädessä. Varusteiden tulee olla asianmukaiset, ehjät sekä
Hevosen käsittelyssä tulee huomioida tarkoin ihmi- hevoselle sopivat. Kuolaimia ei kuitenkaan maastasen oma alue. Hevosen tulee kunnioittaa sitä ja ih- käsittelyssä käytetä merkinantovälineinä, vaan mermisen tulee taitojensa mukaan sitä vaatia. Hevosen kit lähtevät suorittajan kehonkielestä.
tulee kulkea kuuliaisena ja keskittyneenä ihmisen
toivomaan suuntaan seuraten sille annettua reittiä. Rata suoritetaan taluttaen löysillä ohjilla jolloin heHevosen lapa ei saa ohittaa ihmisen olkapäätä muu- vosen liikkeen rentous ja vapaus tulee esiin. Löysälten kuin ihmisen toimesta. Ihminen osaa käyttää ke- lä ohjalla osoitetaan myös hevosen kuuliaisuus ihhonkieltään ohjeita antaessaan.
misen kehoa kohtaan.

Onnea matkaan!

Ihmisen apujen ja merkkien tulee olla huomaamattomia ja sujuvia. Tehtävästä toiseen siirtymisen toivotaan tapahtuvan liukuen sulavasti ja pehmeästi.
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Minimerkki

Hoito II -merkki

Minimerkki on tarkoitettu alle 10-vuotiaille lapsille. Minimerkin suorittaja osaa perustiedot ja -taidot hevosten kanssa olemisesta ja hoitamisesta.
• Tallin säännöt
• Hevosen harjaaminen ja kavioiden
puhdistaminen
• Riimun laittaminen hevoselle
• Hevosen taluttaminen: liikkeelle lähtö, kääntyminen, pysäyttäminen (avustajan käyttö sallittu)
• Suitsien ja satulan osien tunnistaminen

Hoito II -merkin suorittaja on syventänyt hevostaitojaan ja saanut valmiudet muun muassa kilpailupaikalla hevosenhoitajana toimimiseen. Suorittajien alaikärajaksi suositellaan 12 vuotta.
• Hevosen juoksuttaminen
• Kuolaimet ja apuohjat
• Hevosen ulkoasun viimeistely
• Hevosen kuljettaminen
• Hevosen esittäminen maasta
käsin

Perushoitomerkki

Lääkintämerkki

Perushoitomerkin suorittaja osaa hoitaa ja varustaa hevosen itsenäisesti ratsastustunnille ja sieltä
pois.
• Tallikäyttäytyminen
• Hevosen hoitaminen
• Hevosen sitominen
• Hevosen puhdistus
• Satulointi ja suitsiminen
• Hevosen taluttaminen

Lääkintämerkin suorittaja tunnistaa terveen ja sairaan hevosen sekä osaa antaa ensiapua sekä hevosille että ihmisille. Suorittajien alaikärajaksi suositellaan 12 vuotta.
• Terveen hevosen tuntomerkit
• Normaalit elintoiminnot
• Eläinlääkärin kutsuminen
• Hevosen pelastaminen
onnettomuustilanteissa
• Yleisimmät taudit ja niiden oireet
• Pinteleiden ja hauteiden
laittaminen
• Ihmisen ensiapu

Hoito I -merkki

Ruokintamerkki

Hoito I -merkin suorittaja osaa hoitaa hevosta
itsenäisesti ja selviytyy hevosenhoitajan tavallisimmista tehtävistä. Suorittajien alaikärajaksi
suositellaan 10 vuotta. Ennen Hoito I -merkin suorittamista täytyy suorittaa perushoitomerkki tai
hallita vastaavat tiedot ja taidot.
• Hevosen perustarpeet
• Hevosen rakenne
• Hevosen päivittäinen tarkastus
• Hevosen ruokinnan perusteet
• Karsinan puhdistaminen ja
kuivikkeet
• Loimittaminen
• Suojat
• Varusteiden huolto
• Hevosen pesu
• Perustieto kengityksestä ja kavioiden hoidosta
• Hevosen värit ja merkit
• Hevosrodut

Ruokintamerkin suorittaja tietää perusasiat hevosen ruokinnasta ja erilaisista rehuista sekä osaa
perustaidot ruokinnan käytännöntoteutuksesta.
Suorittajien alaikärajaksi suositellaan 12 vuotta.
• Hevosen ruoansulatus
• Ravintoaineet
• Ruokinnassa käytettävät rehut
• Rehujen varastointi
• Ruokinnan toteutus
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5. TUOMARIT JA KOKEISSA NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT
Ratsastaja saa osallistua osasuoritukseen vain yhdellä hevosella.
Hylätyn osasuorituksen voi uusia aikaisintaan viikon kuluttua.
Tuomareiden koulutusvaatimukset ratsastusmerkkien vastaanottamiseen
Koulutus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ratsastuksenopettaja

x x x x x x x

x

x

x x x x x x x

Master-ratsastuksenopetaja

x x x x x x x x x

x

x x x x x x x

Ratsastuksenohjaaja

x x x x x x x

x

x x x x x x x

FEIF-ratsastuksenohjaaja

x

Hevosharrasteohjaaja

x x

x

x x x x x x

Harrasteohjaaja
(erikoistunut islanninhevosiin)

x x x x

x

x x x x x x x

Vammaisratsastusohjaaja

x

x

x x x

Kansallisen tai kansainvälisen tason
valjakko-ohjaajatutkinnon suorittanut henkilö
SRL:n valmentajaoikeudet omaava henkilö

x
x

x x x

x x x x x x

II-tason lajivalmentaja (lännenratsastusvalmentaja)

x

SRL:n nimeämä alue- tai ylemmän tason
valjakkovalmentaja
Kouluratsastustuomari
(toimihenkilöoikeus voimassa)
Esteratsastustuomari
(toimihenkilöoikeus voimassa)

x x x

V- tuomari

x x x x x x x x x

x
x x
x

Taitotuomari

x
x

x

x

Alue- tai kansallisen tason lännenratsastustuomari
(toimihenkilöoikeus voimassa)

x

Askellajituomari (vähintään paikalliskerhotaso)
Hevostenvalmentajan ammattitutkinto

x
x

x x x

Tallimestarin erikoisammattitutkto

x x x x x x

Hevostenhoitaja (ammatillinen koulutus)

x x x x x x x

Maaseutuyrittäjä hevostalouden
suuntautumisvaihtoehdolla

x x x x x x

Agrologi hevostalouden suuntautumisvaihtoehdolla

x x x x x x

Hevoskerhon ohjaajan peruskurssi

x x

Hevoskerhon ohjaajan jatkokurssi

x x x

Hevosenhoitaja hevosen käyttö matkailussa
-suuntautumisopinnoilla

x

Eläinlääkäri

x

1. Perusmerkki
2. Ratsastajamerkki erityisryhmille
3. C-merkin koulukoe
4. C-merkin estekoe
5. Aikuismerkki
6. B-merkin koulukoe
7. B-merkin estekoe
8. A-merkin koulukoe
9. A-merkin estekoe
10. Taitomerkki
11. Maastoratsastusmerkki

12. Valjakkomerkki
13. Lännenratsastuksen perusmerkki
14. Askellajimerkki
15. Minimerkki
16. Perushoitomerkki
17. Hoito I –merkki
18. Hoito II –merkki
19. Lääkintämerkki
20. Ruokintamerkki
21. Maastakäsittelymerkki
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6. MERKKIEN TILAAMINEN, MERKKI-ILMOITUS JA
MERKKISUORITUKSIEN REKISTERÖINTI
Merkkitilauksien toimitusaika on noin kaksi viikkoa. Tilaukseen lisätään postiennakkokulut riippumatta
merkkien määrästä. Merkin hintaan kuuluu todistus.
SRL:n jäsentallin/-seuran tekemä merkki-ilmoitus
Merkkisuorituksen järjestäjä ilmoittaa suoritetut merkit SRL:on mahdollisimman pian suoritustilaisuuden
jälkeen merkki-ilmoituslomakkeella. Lomakkeen kaikki kohdat täytetään.
Merkkisuorituksen järjestäjän tulee tarkistaa esimerkiksi jäsenkortin avulla, että merkkien suorittaja on
SRL:n jäsen. Merkkien luovuttaminen muille kuin jäsenille on kielletty.
Lomake palautetaan SRL:on joko sähköpostitse tai tavallisella postilla.
Ilmoituslomakkeen liitteeksi ei tarvitse laittaa pöytäkirjoja.
SRL rekisteröi vain kokonaiset merkkisuoritukset, joten osasuorituksia ei ilmoiteta SRL:on.
Merkit voi tilata merkki-ilmoituksen yhteydessä.
SRL:n tallit ja -seurat voivat ostaa merkkejä myös ennakkoon ja sen jälkeen myydä tai luovuttaa niitä hyväksyttäjä merkkisuorituksia vastaan. Myös näin toimittaessa merkki-ilmoitus on tehtävä SRL:on, jotta suoritukset rekisteröityvät. Pronssi-, hopea- ja kultamerkkejä ei voi tilata ilman jo olemassa olevia, merkkiin
oikeuttavia tuloksia.
Merkkisuorittajan itse tekemä merkki-ilmoitus
Suorittaja voi tehdä merkki-ilmoituksen itsenäisesti toimittamalla SRL:on merkki-ilmoituslomakkeen joko
postitse tai sähköpostin liitteeksi skannattuna. Lomakkeen kaikki kohdat täytetään.
Merkki-ilmoituslomakkeessa tulee olla merkkisuorituksen tuomarin/tuomareiden allekirjoitus/allekirjoitukset. Vaihtoehtoisesti voi ilmoituslomakkeen liitteeksi laittaa tuomarin allekirjoittamat pöytäkirjat kaikista osasuorituksista.
Merkkisuorituksien rekisteröinti
Ilmoitetut merkkisuoritukset tallennetaan SRL:n jäsenrekisteriin. Suoritusmerkintä tulee näkyviin seuraavan vuoden jäsenkorttiin. Suoritusmerkinnät säilytetään SRL:n jäsenrekisterissä viisi vuotta jäsenyyden
päättymisen jälkeen.

7. MERKKEJÄ KOSKEVIA ERITYISSÄÄNTÖJÄ
Merkit ovat saajan henkilökohtaista omaisuutta eikä niitä saa luovuttaa toiselle henkilölle.
Kadonneen merkin tilalle myydään rekisteristä löytyvää suoritusmerkintää tai suoritustodistusta vastaan uusi.
Pronssisen, hopeisen ja kultaisen ratsastusmerkin suorittajat kantavat korkeinta suorittamaansa
merkkiä takin vasemmassa rintakäänteessä tai muussa sellaisessa paikassa, josta erikseen määrätään
kilpailusäännöissä.
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Perusmerkin kouluohjelma

Rata B, 1997

Ratsastaja ja seura _______________________________________________________________
Hevonen ________________________________________________________________________
Merkkisuorituksen järjestäjä_______________________________________________________
Suoritusaika ja -paikka____________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L
I
C
EIM
L
R

7.
8.
9.
10.

L
L
EIM
C

11.
12.
13.

C
L
I

Ohjelma
Keskihalkaisijalle käynnissä
Pysähdys – tervehdys - käyntiä
Oikealle ja siirrytään kevyeen raviin (vasemmalle jalalle), jatketaan uraa pitkin
Lävistäjälle (kevennys siirretään oikealle jalalle), jatketaan uraa pitkin
Lyhyellä sivulla siirtyminen harjoitusraviin
Pitkällä sivulla radan poikki vasemmalle ja suunnanmuutos, jatketaan uraa
seuraava pitkä sivu
1 kierros harjoituslaukkaa
Lyhyellä sivulla siirtyminen harjoitusraviin
Kulmasta lävistäjälle ja suunnanmuutos
Lyhyellä sivulla siirtyminen harjoituslaukkaan, jota jatketaan 1 kierros
vasemmalle
Lyhyellä sivulla siirtyminen harjoitusraviin, jatketaan uraa pitkä sivu
Keskihalkaisijalle
Pysähdys, tervehdys, käyntiä vapain ohjin

Ratsastuksen perusmerkin suoritus on ___ hyväksytty
___ hylätty
Merkkisuorituksen onnistumiset
+ ______________________________________________________________________________
+ ______________________________________________________________________________
+ ______________________________________________________________________________
Kehittämiskohta
- ______________________________________________________________________________
Tuomarin allekirjoitus ja nimenselvennys sekä merkkisuorituksen vastaanottamiseen
oikeuttava koulutus
_________________________________________________________________________

C-merkin kouluohjelma 1997

Rata B, enimmäispisteet 180

Ratsastaja ja seura _______________________________________________________________
Hevonen ________________________________________________________________________
Merkkisuorituksen järjestäjä_______________________________________________________
Suoritusaika ja -paikka____________________________________________________________
Arvosteluryhmä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ohjelma
L
I
C
ME
B
I
H
C
CIC
R
BXR
M
C
CIC

9.

S
EXS

10.

R
I

11.

S
L
G

Pisteet Huomautuksia

Radalle keskihalkaisijaa pitkin
harjoitusravissa
Pysähdys – tervehdys - harjoitusravia
Oikealle
Lävistäjällä askeleen pidennys kevyessä
ravissa
Lävistäjälle harjoitusravissa
Neljä askelta käyntiä, harjoitusravia
Siirtyminen käyntiin
Laukannosto
Kaksi kierrosta pääty-ympyrällä
harjoituslaukassa, seurataan uraa
Harjoitusravia
Täyskaarto (halkaisija 10 m)
Keskikäyntiä
Laukannosto
Kaksi kierrosta pääty-ympyrällä
harjoituslaukassa, seurataan uraa
Harjoitusravia
Täyskaarto (halkaisija 10 m), seurataan
uraa
Oikealle
Pysähdys, liikkumatta 4 sek.,
harjoitusravia
Vasemmalle
Keskihalkaisijalle
Pysähdys – tervehdys – radalta vapaassa
käynnissä

Yleisvaikutelma
1.
Ratsastajan istunta ja ohjien pito (suoruus, ryhti,
rentous, katse, pohkeen asento ja sijainti, käsien asento
ja sijainti)
x2
2.
Ratsastajan apujen käyttö (apujen käytön
moitteettomuus, tehokkuus ja vaikutus hevoseen)
x2
3.

Oikeiden teiden seuraaminen (kulmien ratsastus,
liikkeiden sijoittuminen pisteisiin)

4.

Hevosen ja ratsastajan harmonia (hevosen kuuliaisuus ja
luottavaisuus ratsastajaan)

Vähennykset väärinratsastuksista -2, -4, hylätty

x2

+
+
+
+
+
+
+
+
-

Tuomarin allekirjoitus ja nimenselvennys sekä merkkisuorituksen vastaanottamiseen
oikeuttava koulutus________________________________________________________________

B-merkin kouluohjelma 2010

Rata B, enimmäispisteet 230

Ratsastaja ja seura________________________________________________________________
Hevonen ________________________________________________________________________
Merkkisuorituksen järjestäjä_______________________________________________________
Suoritusaika ja paikka____________________________________________________________
Arvosteluryhmä

Ohjelma

1.

L
I
C

Harjoitusravia
Pysähdys – tervehdys – harjoitusravia
Oikealle

2.

R

10 m voltti harjoitusravissa

3.

L
ISI

Keskihalkaisijalle, ennen I:tä asetus
vasemmalle
10 m voltti harjoitusravissa

4.

I-C
C

Suoristus keskihalkaisijalla
Oikealle

5.

ME
E

Temponlisäys ravissa
Harjoitusravia

6.

L
BR

Käyntiä
Valmistelu, pohkeenväistöä etuosa uraa
seuraten, R suoristus

7.

C
SR
R

Harjoitusravia
Kaarto radan poikki
Oikealle

8.

L

Käyntiä

9.

ES

Valmistelu, pohkeenväistöä etuosa uraa
seuraten, S suoristus

10.

C

Oikea harjoituslaukka

11.

RSR

Keskiympyrä harjoituslaukkaa

12.

EM

Lävistäjä harjoituslaukkaa, valmistelut raviin
siirtymiseen
Harjoitusravia

M
13.

CIC

Pääty-ympyrä, jossa I:ssä vasen
harjoituslaukka

14.

HB

Temponlisäys laukassa, B harjoitusravia

15.

L
I

Pisteet Huomautuksia

Keskihalkaisijalle
Pysähdys – tervehdys

Yleisvaikutelma
1.

Ratsastajan istunta ja ohjien pito (suoruus, ryhti, rentous, katse,
pohkeen asento ja sijainti, käsien asento ja sijainti)
x2

+
+
-

2.

Ratsastajan apujen käyttö (apujen käytön moitteettomuus,
tehokkuus ja vaikutus hevoseen)
x2

+
+
-

3.

Oikeiden teiden seuraaminen (kulmien ratsastus, liikkeiden
sijoittuminen pisteisiin)
x2

+
+
-

4.

Hevosen ja ratsastajan harmonia (hevosen kuuliaisuus ja
luottavaisuus ratsastajaan)

+
+
-

5.

Hevosen muoto ja eteenpäinpyrkimys

Vähennykset väärinratsastuksista -2, -4, hylätty

Tuomarin allekirjoitus ja nimenselvennys sekä merkkisuorituksen vastaanottamiseen
oikeuttava koulutus_______________________________________________________________________

A-merkin kouluohjelma 2006

Rata B, enimmäispisteet 270

Ratsastaja ja seura_______________________________________________________________
Hevonen _______________________________________________________________________
Merkkisuorituksen järjestäjä______________________________________________________
Suoritusaika ja –paikka___________________________________________________________
Arvosteluryhmä
1.

Ohjelma
L
I
C
R
RIS
S
L
XI väliltä

Pisteet

Huomautuksia

Radalle keskihalkaisijaa pitkin harjoitusravissa
Pysähdys – tervehdys – harjoitusravia
Oikealle
2.
Voltti oikealle (10 m)
3.
S:n muotoinen vaihtoura (halk. 10 m)
4.
Voltti vasemmalle (10 m), seurataan uraa
5.
Keskihalkaisijalle
Pohkeenväistö keskilinjalta n. 5m vasemmalle kohti H:ta
Suoristus kohti lyhyttä sivua, uraa oikealle
6.
MB
Keskiravia
7.
L
Keskihalkaisijalle
XI väliltä Pohkeenväistö keskilinjalta n. 5 m oikealle kohti M:ää
Suoristus kohti lyhyttä sivua, uraa vasemmalle
8.
S
Vasemmalle
I
Pysähdys, peruutus 4 askelta, harjoitusravia
R
Oikealle
9.
B
Siirtyminen keskikäyntiin
BLE
Keskikäyntiä
10.
E
Vasemman laukannosto
EH
Harjoituslaukkaa (vasen)
H
Siirtyminen harjoitusraviin
11.
C
Siirtyminen oikeaan harjoituslaukkaan
R
Voltti laukassa (10 m)
12.
RSR
Keskiympyrä keskilaukassa
13.
R
Harjoituslaukkaa uraa seuraten
L
Harjoitusravia
14.
EM
Keskiravia
M
Siirtyminen harjoitusraviin
15.
C
Siirtyminen keskikäyntiin
CH
Keskikäyntiä
16.
H
Oikean laukannosto
HE
Harjoituslaukkaa (oikea)
E
Siirtyminen harjoitusraviin
17.
L
Siirtyminen vasempaan harjoituslaukkaan
R
Voltti laukassa (10 m)
18.
RSR
Keskiympyrä keskilaukassa
19.
R
Harjoituslaukkaa uraa seuraten
HB
Lävistäjä harjoituslaukassa
20.
B
Siirtyminen harjoitusraviin
L
Keskihalkaisijalle
G
Pysähdys – tervehdys – radalta vapaassa käynnissä
Yleisvaikutelma
1.
Askellajit
2.
Muoto, eteenpäinpyrkimys
x2
3.
Hevosen kuuliaisuus
x2
4.
Ratsastajan istunta ja vaikutus hevoseen
x2
Vähennykset väärinratsastuksista -2, -4, hylätty
Tuomarin allekirjoitus ja nimenselvennys sekä merkkisuorituksen vastaanottamiseen oikeuttava koulutus
___________________________________________________________________________________________

Aikuisratsastusmerkki 2010
Ratsastaja ja seura:___________________________________________
Rata B (20 m x 40 m), enimmäispisteet 250
Aika noin 6 min.
Ohjelma

Selitys

1.

L
I
C

2.

MS
E
ELB

Puolirataleikkaa
Voltti vasemalle, halkaisija 10 m
Harjoitusravia

3.

BS
H
HC

Puolirataleikkaa
Voltti oikealle, halkaisija 10 m
Harjoitusravia

4.

M
I
E

Lävistäjälle harjoitusravissa
4 askelta käyntiä, harjoitusravia
Siirtyminen käyntiin

5.

L
XI
väliltä

6.

C

Harjoitusravia

7.

S
I
R

Vasemmalle
Pysähdys – Peruutus 4-5 askelta, harjoitusravia
Oikealle

8.

B
L
XI
väliltä

Siirtyminen käyntiin
Keskihalkaisijalle
Pohkeenväistö vasemmalle pisteeseen H

9.

ME
E

Suunnanmuutos käynnissä vapain ohjin
Otetaan ohjat

10.

L

11.

RSR
RMCH

12.

HB
B

13.

L

14.

LIL

Pääty-ympyrä (20m) harjoituslaukassa

15.

EM
M

Lävistäjä harjoituslaukkaa
Harjoitusravia, seurataan uraa

16.

HB
B

Askeleen pidennys keventäen.,
Harjoitusravia

17.

L
G

Pisteet

Huomautuksia

Radalle harjoitusravissa
Pysähdys – Tervehdys – Harjoitusravia
Oikealle

Keskihalkaisijalle
Pohkeenväistö oikealle pisteeseen M

Harjoituslaukkaa (vasen)
Keskiympyrä (20m) harjoituslaukassa
Seurataan uraa
Lävistäjä harjoituslaukkaa
Harjoituravia
Harjoituslaukkaa (oikea)

Keskihalkaisijalle
Pysähdys – Tervehdys
Radalta vapaassa käynnissä

Yleisvaikutelma:
1.

Ratsastajan asento, istunta ja ohjien pito

x2

2.

Ratsastajan apujen käyttö ja vaikuttaminen hevoseen

x2

3.

Oikeiden teiden seuraaminen

x2

4.

Hevosen muoto, kuuliaisuus ja ratsukon harmonia

x2

Vähennykset, väärinratsastukset -2, -4, hylätty

Yhteensä

Tuomarin allekirjoitus ja nimenselvennys sekä merkkisuorituksen vastaanottamiseen oikeuttava koulutus
__________________________________________________________________________________________

Merkkisuorituksen estekokeen palautepöytäkirja
C-merkin estekoe

B-merkin estekoe

A-merkin estekoe

Taitomerkin estekoe

Ratsastaja:
Seura:
Hevonen:
Merkkisuorituksen järjestävä seura tai talli:
Suorituspaikka ja –aika:

Istunta esteiden välissä
+ ______________________________________________________________________________
+ ______________________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________________
Istunta esteillä
+ ______________________________________________________________________________
+ ______________________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________________
Oikeiden teiden seuraaminen
+ ______________________________________________________________________________
+ ______________________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________________
Myötääminen hypyissä
+ ______________________________________________________________________________
+ ______________________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________________
Sopiva tempo ja rytmi
+ ______________________________________________________________________________
+ ______________________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________________
Lisäksi arvioinnissa huomioidaan oikeat laukat ja katse.
Merkkisuorituksen esteosakokeen suoritus on

hyväksytty

hylätty

Merkkituomarin allekirjoitus ja nimenselvennys sekä arvosteluun oikeuttava koulutus (esim. ratsastuksenopettaja).

C-merkin radat
(vaihtoehtoiset)

Talent Taitorata 1

• Estekorkeus 50-50 cm
• In/out- sarja 30 cm
• 5.este 30 cm

B-merkin radat
(vaihtoehtoiset)

Talent Taitorata 2

• Estekorkeus 65-70cm
• In/out- sarjalla 40 cm
• 3.este 40 cm

Talent Taitorata 3

• estekorkeus 65-70cm
• In/out- sarjalla 40 cm (2 abc)
• 8.este 40 cm

A-merkin radat
(vaihtoehtoiset)

Talent Taitorata 4

• Estekorkeus 70-80 cm
• in/out 40 cm (esteet 4ab ja 9ab sekä este 1)

LÄNNENRATSASTUSMERKIN PALAUTEPÖYTÄKIRJA
Ratsastaja:
Seura:
Hevonen:
Merkkisuorituksen järjestävä seura tai talli:
Suorituspaikka

ja

–aika:

+ / - Kommentit
1

Käyntipuomit

2

Ravipuomit

3

Peruutus puomikujassa

4

Serpentiini ravissa

5

Oikea laukkaympyrä

6

Pysähdys, käännös 180º

7

Vasen laukkaympyrä

8

Pysähdys, käännös 180º

9

Oikea laukka

10

Lisätty jog

11

Jog, pysähdys

12

Apujen käyttö

13

Radan tarkkuus

14

Hevosen kuuliaisuus

15

Ratsukon yhteistyö
Plussien määrä yhteensä

Merkkisuoritus on

hyväksytty

hylätty

Merkkituomarin allekirjoitus ja nimenselvennys sekä arvosteluun oikeuttava koulutus (esim. ratsastuksenopettaja).

Lännenratsastusmerkin suoritusrata

LÄNNENRATSASTUKSEN MERKKISUORITUSRATA

x

1
Alku
2

3

10

x
4

Loppu

Käynti
Ravi (jog)

11

Lisätty jog

x

Laukka
Peruutus

x

5
9

7

x

x

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

6

Käyntipuomit (4 kpl, 60 cm)
Siirtyminen jogiin ja ravipuomit (4 kpl, 100 cm)
Siirtyminen käyntiin ja puomikujaan, jossa peruutus puomien välissä (100 cm)
Siirtyminen raviin ja serpentiini ravissa
Oikeaan laukkaan lyhyen sivun keskellä ja reipasta laukkaa iso ympyrä.
Merkin kohdalla siirtyminen käyntiin, lyhyen sivun keskellä pysähdys ja 180o takaosan käännös vasemmalle.
Käyntiä, josta vasempaan laukkaan merkin kohdalla. Pienehkö ympyrä tavallista laukkaa.
Siirtyminen käyntiin merkin kohdalla, lyhyen sivun keskellä pysähdys ja 180o takaosan käännös oikealle.
Käynnin kautta jogiin ja oikeaa laukkaa pitkä sivu.
Siirtyminen jogiin kulmassa ja pitkä sivua lisättyä jogia.
Kulmassa siirtyminen tavalliseen jogiin, pituushalkaijalle ja keskellä pysähdys.

Jokainen kohta on oma arvostelukohteensa. Lisäksi arvostellaan:
12.
13.
14.
15.

Ratsastajan istunta
Ratsastajan apujen käyttö
Radan tarkkuus ja täsmällisyys
Hevosen kuuliaisuus ja harmonia ratsastajan kanssa

MAASTAKÄSITTELYMERKIn pALAuTEpöYTÄKIRjA
Ratsastaja:
Seura:
Hevonen:
Merkkisuorituksen järjestävä seura tai talli:
Suorituspaikka

ja

–aika:
+ / - Kommentit

1

Keskihalkaisijalle käynnissä

2

4

Pysähdys-tervehdyskäyntiä
Vasemmalle, kahden kulman
talutus kaarevasti
Siirtyminen raviin, ravia

5

Siirtyminen käyntiin

6

Pysähdys, peruutus väh. 5 askelta, käyntiä
Vasemmalle, kulman talutus

3

7
8
9
10

Pysähdys, taluttajan
puolen vaihto, käyntiä
Oikealle

11

Pysähdys, peruutus väh. 5 askelta, käyntiä
Ravia

12

Siirtyminen käyntiin

13

Keskihalkaisijalle, kulman talutus kaarevasti
Pysähdys, tervehdys, Radalta vapaassa käynnissä

14

YLEISVAIKUTELMA
1
2
3
4

Hevosen kuuliaisuus, keskittyminen ja
rentous
Hevosen reagointi apuihin, suorittajan
apujen täsmällisyys ja sujuvuus
Oikeiden teiden seuraaminen
Hevosen ja ohjaajan harmonia, hevosen
kuuliaisuus ja luottavaisuus

hyväksytty

hylätty

Merkkituomarin allekirjoitus ja nimenselvennys sekä arvosteluun oikeuttava koulutus (esim. ratsastuksenopettaja).

MAASTAKÄSITTELYMERKIN RATA JA ARVOSTELUOHJEET
1

L

Keskihalkaisijalle käynnissä

2

I

Pysähdys-tervehdys-käyntiä

3

C

Vasemmalle, kahden kulman talutus kaarevasti

4

H

Siirtyminen raviin,
ravia

5

E

Siirtyminen käyntiin

6

L

Pysähdys, peruutus väh. 5 askelta,
käyntiä

7

R

Vasemmalle, kulman talutus

8

I

Pysähdys, taluttajan puolen vaihto,
käyntiä

9

S

Oikealle

10

C

Pysähdys, peruutus väh. 5 askelta,
käyntiä

11

M

Ravia

12

B

Siirtyminen käyntiin

13

L

Keskihalkaisijalle, kulman talutus kaarevasti

14

G

Pysähdys, tervehdys
Radalta vapaassa käynnissä

ARVOSTELUOHJEET
1. Hevosen tulisi olla suora ja rento. Hevosen paikka merkin suorittajaan nähden huomioidaan.
2. Hevosen reagointi pysähdysmerkkiin, ihmisen pysähdyttyä hevonen saa laskea maahan vain ilmassa
olevan jalan ja hevosen lapa ei saa ohittaa merkin suorittajaa. Suorittajan tervehtiessä hevonen seisoo paikallaan. Käyntiin siirtyminen tapahtuu suorittajan merkistä halukkaasti.
3. Hevonen seuraa oikeita teitä.
4. Siirtyminen tapahtuu suorittajan merkistä halukkaasti. Ravin tulee säilyä tahdikkaana.
5. Siirtyminen on täsmällinen.
6. Reagointi pysähdysmerkkiin eikä hevonen ohita suorittajaa. Hevonen peruuttaa halukkaasti ja rauhallisesti.
7. Hevonen seuraa oikeita teitä.
8. Puolen vaihto tapahtuu hevosen edestä. Hevonen seisoo paikallaan liikuttamatta jalkojaan.
9. Hevonen seuraa oikeita teitä, eikä ohita suorittajaa.
10. Reagointi pysähdysmerkkiin. Hevonen peruuttaa halukkaasti ja rauhallisesti.
11. Siirtyminen tapahtuu suorittajan merkistä halukkaasti. Ravin tulee säilyä tahdikkaana.
12. Siirtyminen on täsmällinen.
13. Hevonen seuraa oikeita teitä.
14. Hevosen reagointi pysähdysmerkkiin, suorittajan pysähdyttyä hevonen saa laskea maahan vain ilmassa
olevan jalan. Suorittajan tervehtiessä hevonen seisoo paikallaan. Suorittajan pään nyökkäys riittää tervehdykseksi.
SALLITUT APUVÄLINEET
- Kuolaimet (kouluratsastuksessa sallitut nivelkuolaimet) ja ohjat
- Raippa

MINIMERKIN SUORITUSPÖYTÄKIRJA
Suorittajan nimi ja mahdollinen seura:
Merkkisuorituksen järjestävä seura tai talli:
Suorituspaikka ja –aika:

Minimerkin tavoitteena on saavuttaa perustiedot ja -taidot hevosten kanssa toimimisesta.
TALLIN SÄÄNNÖT

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

Osaa kertoa suullisesti tärkeimmät asiat mitä tallissa ei saa tehdä.
Osaa kertoa suullisesti mihin hevosen hoitoon liittyviin asioihin pitää kysyä lupa ja keneltä se kysytään.
HEVOSEN HARJAAMINEN JA KAVIOIDEN PUHDISTAMINEN
Osaa kertoa harjojen nimet ja mihin niitä käytetään.
Osaa harjata hevosen molemmilta puolilta itsenäisesti huomioiden harjaussuunnat ja
harjojen käytön.
Osaa nostaa hevosen etu- ja takajalan sekä puhdistaa kavion kaviokoukulla
(avustajan käyttö sallittu).
RIIMUN LAITTAMINEN HEVOSELLE
Osaa laittaa itsenäisesti hevoselle riimun päähän ja kiinnittää remmit/soljet.
HEVOSEN TALUTTAMINEN: LIIKKEELLE LÄHTÖ, KÄÄNTYMINEN,
PYSÄYTTÄMINEN (AVUSTAJAN KÄYTTÖ SALLITTU)
Osaa kiinnittää riimunnarun riimuun tai kuolaimiin.
Saa hevosen liikkeelle, kääntymään molempiin suuntiin ja pysähtymään.
Osaa kulkea oikeassa kohdassa talutettaessa, pitää riimunnarun sopivan pituisena ja
kääntää hevosen oikeaan suuntaan käännöksissä.
SUITSIEN JA SATULAN OSIEN TUNNISTAMINEN
Osaa nimetä tai näyttää keskeisimmät satulan ja suitsien osat.
KOMMENTTEJA JA PALAUTETTA:

Merkkituomarin allekirjoitus ja nimenselvennys sekä arvosteluun oikeuttava koulutus (esim. ratsastuksenopettaja).

PERUSHOITOMERKIN SUORITUSPÖYTÄKIRJA
Suorittajan nimi ja mahdollinen seura:
Merkkisuorituksen järjestävä seura tai talli:
Suorituspaikka ja –aika:
Perushoitomerkin suorittaja osaa hoitaa ja varustaa hevosen itsenäisesti ratsastustunnille ja sieltä pois.
TALLIKÄYTTÄYTYMINEN

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

Osaa kertoa suullisesti keskeisimmät tallisäännöt ja käyttäytyä itse sääntöjen mukaisesti.
Osaa kertoa suullisesti millaiset vaatteet sopivat hevosten kanssa toimimiseen ja pukeutua itse asianmukaisesti.
HEVOSEN LÄHESTYMINEN JA HOITAMINEN KARSINASSA
Osaa lähestyä ja tervehtiä hevosta sopivalla tavalla sekä tarhassa että karsinassa.
Osaa siirtyä turvallisella tavalla puolelta toiselle hoidettaessa kiinni sidottua hevosta.
Osaa siirtää hevosta haluamaansa suuntaan hoitotoimenpiteiden aikana.
HEVOSEN SITOMINEN
Osaa laittaa hevoselle riimun päähän.
Osaa sitoa hevosen vetosolmulla turvalliseen paikkaan siten, että riimunnaru on
sopivan pituinen.
Osaa avata vetosolmun.
HEVOSEN PUHDISTUS
Osaa nimetä eri harjat ja tietää niiden käyttötarkoituksen.
Osaa harjata hevosen itsenäisesti molemmilta puolilta.
Osaa nostaa hevosen kaviot ja puhdistaa ne kaviokoukulla sekä tarkistaa samalla,
että hevosen kengät ovat kiinni.
SATULOINTI JA SUITSIMINEN
Osaa nimetä satulan ja suitsien osat.
Tietää missä järjestyksessä satulan ja suitsien päälle laitto ja poisotto tehdään.
Osaa tarkistaa, että satula on valmiina selkään laittoa varten.
Osaa nostaa satulan hevosen selkään ja laittaa sen oikealle kohdalle (avustajan käyttö sallittu).
Osaa kiinnittää satulavyön ja tietää miten ja missä vaiheissa satulavyön kiristäminen tapahtuu.
Osaa nostaa ja laskea jalustimen sekä säätää jalustinten pituutta.
Osaa ottaa satulan pois hevosen selästä.
Tietää miten satulaa tulee säilyttää ja miten se voidaan tarvittaessa laskea maahan.
Osaa laittaa suitset hevosen päähän ja kiinnittää remmit sopivalle kireydelle.
Osaa riisua suitset ja pestä kuolaimet.
HEVOSEN TALUTTAMINEN
Osaa kiinnittää riimunnarun riimuun tai kuolaimiin.
Tietää miten talutetaan suitsittua hevosta.
Osaa kulkea oikeassa kohdassa talutettaessa, pitää riimunnarun sopivan pituisena ja
kääntää hevosen oikeaan suuntaan käännöksissä.
Osaa kulkea oviaukoista ja viedä hevosen tarhaan ja karsinaan.
Tietää miten toimitaan, kun useampia hevosia talutetaan tai haetaan tarhasta/
lasketaan tarhaan samaan aikaan.

Merkkituomarin allekirjoitus ja nimenselvennys sekä arvosteluun oikeuttava koulutus (esim. ratsastuksenopettaja).

HOITO I -MERKIN SUORITUSPÖYTÄKIRJA
Suorittajan nimi ja mahdollinen seura:
Merkkisuorituksen järjestävä seura tai talli:
Suorituspaikka ja –aika:
Hoito I -merkin suorittaja osaa hoitaa hevosta itsenäisesti ja selviytyy hevosenhoitajan tavallisimmista tehtävistä. Suorittajien alaikärajaksi suositellaan 10 vuotta. Ennen Hoito I -merkin suorittamista täytyy suorittaa perushoitomerkki tai hallita vastaavat tiedot ja taidot.
HEVOSEN PERUSTARPEET

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

Tietää hevosen perustarpeet ja osaa kertoa keskeisimmät asiat hevosen hyvinvoinnin kannalta.
HEVOSEN RAKENNE
Osaa nimetä hevosen keskeisimmät ruumiinosat.
HEVOSEN PÄIVITTÄINEN TARKASTUS
Tietää miksi päivittäinen tarkastus tehdään.
Osaa tehdä päivittäisen tarkastuksen ja kertoa mihin asioihin kiinnitetään huomiota.

HEVOSEN RUOKINNAN PERUSTEET
Tietää ruokinnan pääperiaatteet.
Tunnistaa ja osaa nimetä yleisimmät hevosella käytettävät rehut.
Osaa käyttää yleisimpiä mittoja.
KARSINAN PUHDISTAMINEN JA KUIVIKKEET
Osaa puhdistaa ja kuivittaa karsinan.
LOIMITTAMINEN
Tunnistaa tavallisimpien loimien käyttötarkoituksen.
Osaa laittaa ja ottaa pois loimen hevosen selästä.
SUOJAT
Tunnistaa eri suojat nimen perusteella.
Osaa laittaa hevosen jalkaan tallilla yleisimmin käytetyt suojat huomioiden oikea paikka
ja kunnollinen kiinnitys.
HEVOSEN VARUSTEIDEN HUOLTO
Osaa tehdä satulan ja suitsien päivittäisen puhdistuksen.
Osaa tehdä satulan ja suitsien viikkohuollon.
HEVOSEN PESU
Osaa pestä hevosen jalat.
Osaa kertoa millä välineillä ja miten hevosen pesu tapahtuu.
PERUSTIETO KENGITYKSESTÄ JA KAVIOIDEN HOIDOSTA
Osaa tarkistaa hevosen kengityksen.
Tietää hevosen normaalin kengitysvälin.
HEVOSEN VÄRIT JA MERKIT
Tunnistaa ja osaa nimetä perusvärit ja tavallisimmat merkit.
HEVOSRODUT
Tunnistaa ja osaa nimetä yleisimmät tallilla esiintyvät hevosten ja ponien rodut.

Merkkituomarin allekirjoitus ja nimenselvennys sekä arvosteluun oikeuttava koulutus (esim. ratsastuksenopettaja).

HOITO II -MERKIN SUORITUSPÖYTÄKIRJA
Suorittajan nimi ja mahdollinen seura:
Merkkisuorituksen järjestävä seura tai talli:
Suorituspaikka ja –aika:
Hoito II -merkin suorittaja on syventänyt hevostaitojaan ja saanut valmiudet muun muassa kilpailupaikalla hevosenhoitajana toimimiseen. Suorittajien alaikärajaksi suositellaan 12 vuotta.
HEVOSEN JUOKSUTTAMINEN

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

Osaa varustaa hevosen juoksutusta varten.
Osaa juoksuttaa juoksututukseen koulutetun hevosen ammattilaisen avustuksella.
Osaa kertoa kuinka juoksutus tapahtuu, miten kauan ja kuinka usein hevosta voi
juoksuttaa sekä kuinka usein juoksutettaessa täytyy vaihtaa suuntaa.
KUOLAIMET JA APUOHJAT
Tunnistaa tavallisimmat kuolaimet.
Tunnistaa eri apuohjat ja osaa kertoa niiden käyttötarkoituksen.
HEVOSEN ULKOASUN VIIMEISTELY
Osaa hevosen harjan nyppimistekniikan.
Osaa tasata hevosen hännän.
Osaa tehdä sykeröletin hevosen harjaan.
HEVOSEN KULJETTAMINEN
Osaa varustaa hevosen kuljetuskuntoon.
Osaa toimia avustajana lastaustilanteessa.
Osaa lastata ja ottaa hevosen ulos kuljetustrailerista tai -autosta.
HEVOSEN ESITTÄMINEN MAASTA KÄSIN
Osaa varustaa hevosen esittelyä varten.
Osaa pukeutua sopivaan esittämisasuun.
Osaa esittää hevosen paikallaan ja eri askellajeissa.
KOMMENTTEJA JA PALAUTETTA:

Merkkituomarin allekirjoitus ja nimenselvennys sekä arvosteluun oikeuttava koulutus (esim. ratsastuksenopettaja).

LÄÄKINTÄMERKIN SUORITUSPÖYTÄKIRJA
Suorittajan nimi ja mahdollinen seura:
Merkkisuorituksen järjestävä seura tai talli:
Suorituspaikka ja –aika:
Lääkintämerkin suorittaja tunnistaa terveen ja sairaan hevosen sekä osaa antaa ensiapua sekä hevosille että ihmisille.
Suorittajien alaikärajaksi suositellaan 12 vuotta.
TERVEEN HEVOSEN TUNTOMERKIT

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

Osaa kertoa terveen hevosen tuntomerkit.
NORMAALIT ELINTOIMINNOT
Tietää hevosen normaalin ruumiinlämmön ja osaa mitata hevoselta lämmön.
Tietää hevosen normaalin hengitystiheyden ja osaa mitata sen.
Tietää hevosen normaalin pulssin ja osaa mitata sen vähintään yhdellä tavalla.
ELÄINLÄÄKÄRIN KUTSUMINEN
Osaa kertoa milloin eläinlääkäri on kutsuttava.
Osaa soittaa eläinlääkärin ja valmistautua vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin.
Tietää miten valmistaudutaan eläinlääkärin tuloon ja miten hevosta siihen asti hoidetaan.
HEVOSEN PELASTAMINEN ONNETTOMUUSTILANTEISSA
Osaa kertoa useampia tapoja millä hevosonnettomuuksia voidaan ennaltaehkäistä.
Osaa kertoa toimintajärjestyksen onnettomuustilanteissa.
YLEISIMMÄT TAUDIT JA NIIDEN OIREET
Osaa tunnistaa kertomuksien perusteella yleisimpiä/vakavimpia hevossairauksia ja
vastaavasti kertoa sairauden nimen perusteella sen yleisimpiä oireita ja perushoito-ohjeita.
ähky
hevosinfluenssa
pääntauti
hengitystieallergia
jalkavammat
haavat
imusuonentulehdus
Tietää miksi, miten ja milloin loistorjunta tehdään.
Tunnistaa lääkekaapin sisällön ja tarvikkeiden käyttötarkoituksen.
Osaa kertoa yleisimmät lääkkeiden antotavat sekä sisäisesti että ulkoisesti.
Tietää mitä lääkityskirjanpitovihkoseen merkitään.
PINTELEIDEN JA HAUTEIDEN LAITTAMINEN
Osaa laittaa hevoselle lämpökääreet.
Tietää mihin hoitohauteita käytetään.
IHMISEN ENSIAPU
Tietää perustoimintaperiaatteen kaikkiin onnettomuustilanteisiin.
Tietää milloin hätäilmoitus tehdään ja osaa tehdä hätäilmoituksen.
Tietää missä ihmisten ensiapukaappi tallilla sijaitsee ja mitä se sisältää.
Tuntee kolmen K:n hoito-ohjeen ja milloin sitä käytetään.
Osaa avata hengitystiet ja tarkistaa hengityksen.
Osaa kääntää tajuttoman ihmisen kylkiasentoon.

Merkkituomarin allekirjoitus ja nimenselvennys sekä arvosteluun oikeuttava koulutus (esim. ratsastuksenopettaja).

RUOKINTAMERKIN SUORITUSPÖYTÄKIRJA
Suorittajan nimi ja mahdollinen seura:
Merkkisuorituksen järjestävä seura tai talli:
Suorituspaikka ja –aika:

Ruokintamerkin suorittaja tietää perusasiat hevosen ruokinnasta ja erilaisista rehuista sekä osaa perustaidot ruokinnan
käytännöntoteutuksesta. Suorittajien alaikärajaksi suositellaan 12 vuotta.
HEVOSEN RUOANSULATUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

SUORITETTU

KUITTAUS

Osaa nimetä kuvasta hevosen ruoansulatuselimistön osat.
RAVINTOAINEET
Tietää keskeisimmät ravintoaineet ja niiden käyttötarkoituksen.
RUOKINNASSA KÄYTETTÄVÄT REHUT
Osaa tunnistaa ja nimetä yleisimmät tallilla käytettävät rehut ja kertoa niiden keskeisimmän merkityksen ruokinnassa.
Tietää mitkä asiat vaikuttavat rehujen valintaan.
Osaa kertoa miten laadukkaan ja pilaantuneen rehun voi tunnistaa.
Osaa nimetä ja/tai tunnistaa muutaman yleisimmän hevoselle myrkyllisen kasvin.
REHUJEN VARASTOINTI
Tietää miten rehut on varastoitava.
RUOKINNAN TOTEUTUS
Osaa kertoa hevosen ruokintaan liittyvistä ajoista (kuinka usein, miten totutetaan
uuteen rehuun, miten kauan ennen/jälkeen liikuntaa).
Tietää ruokarauhan merkityksen.
Osaa huolehtia ruoka-astioiden puhtaudesta.
Osaa mitata, jakaa, turvottaa ja kostuttaa tallilla käytettävät rehut.
KOMMENTTEJA JA PALAUTETTA:

Merkkituomarin allekirjoitus ja nimenselvennys sekä arvosteluun oikeuttava koulutus (esim. ratsastuksenopettaja).

MERKKI-ILMOITUSLOMAKE / HEVOSTAITOMERKIT
HAETTAVA MERKKI (merkitse kappalemäärä viivalle)
___ Minimerkki
___ Ruokintamerkki

___ Perushoitomerkki
___ Lääkintämerkki

___ Hoito I–merkki ___ Hoito II –merkki
___ Maastakäsittelymerkki

SRL:n jäsentallit ja -seurat saavat merkkitilauksista alennusta, jos tilauksen loppusumma ylittää 100 euroa.
Alennukset: Yli 100 €:n tilaus -10 %, yli 200 €:n tilaus -15 % ja yli 300 €:n tilaus -20 %.
Hevostaitomerkit maksavat 5 euroa/kappale sisältäen todistuksen.
Emme tarvitse merkkejä, ilmoitamme suoritukset rekisteröitäväksi
Suorituspaikka ja – aika
Järjestävä seura tai talli
Suorittaja

Seura/Green Card-jäsenyys

Seura/ Green Card- jäsenyys on pakollinen.
Kirjatkaa jäsentieto, jotta suoritus voidaan tallentaa SRL:n rekisteriin ja merkitä suorittajan seuraavan vuoden jäsenkorttiin.
Merkkituomarin allekirjoitus ja nimenselvennys sekä arvosteluun oikeuttava nimike (esim. ratsastuksenopettaja).

Tilaus toimitetaan postiennakolla ja merkkien hintaan lisätään postiennakkokulut.
Nimi

Puhelinnumero

Osoite
Sähköpostiosoite
Ilmoituslomakkeen palautus:
postilla: SRL/merkki-ilmoitus, Radiokatu 20, 00093 VALO • sähköpostilla: ratsastus@ratsastus.fi
Lisätietoja myös puhelimitse: (09) 2294 510 • Tilauksien toimitusaika on noin 2 viikkoa.

 Voit jatkaa nimilistaa esim. paperin toiselle puolelle.

Merkki

MERKKI-ILMOITUSLOMAKE / RATSASTUS- JA LAJIMERKIT
HAETTAVA MERKKI (merkitse kappalemäärä viivalle)
___ Perusmerkki
___ Taitomerkki

___ C-merkki
___ Lännenratsastusmerkki

___ B-merkki
___ A-merkki
___ Ratsastajamerkki erityisryhmille

___ Valjakkomerkki

___ Maastoratsastusmerkki

___ Aikuisratsastusmerkki

___ Askellajimerkki

SRL:n jäsentallit ja -seurat saavat merkkitilauksista alennusta, jos tilauksen loppusumma ylittää 100 euroa.
Alennukset: Yli 100 €:n tilaus -10 %, yli 200 €:n tilaus -15 % ja yli 300 €:n tilaus -20 %.
Ratsastus- ja lajimerkit maksavat 8 euroa/kappale sisältäen todistuksen.
Emme tarvitse merkkejä, ilmoitamme suoritukset rekisteröitäväksi
Suorituspaikka ja – aika
Järjestävä seura tai talli
Suorittaja

Seura/Green Card-jäsenyys

 Voit jatkaa nimilistaa esim. paperin toiselle puolelle.

Merkki

Seura/ Green Card- jäsenyys on pakollinen.
Kirjatkaa jäsentieto, jotta suoritus voidaan tallentaa SRL:n rekisteriin ja merkitä suorittajan seuraavan vuoden jäsenkorttiin.
Merkkituomarin allekirjoitus ja nimenselvennys sekä arvosteluun oikeuttava nimike (esim. ratsastuksenopettaja).
Jos eri osakokeissa on eri tuomarit, merkitään ne jokaisesta osakokeesta erikseen. Vaihtoehtoisesti liitteeksi voi laittaa
kopiot tuomarin allekirjoittamista pöytäkirjoista.

Tilaus toimitetaan postiennakolla ja merkkien hintaan lisätään postiennakkokulut.
Nimi

Puhelinnumero

Osoite
Sähköpostiosoite
Ilmoituslomakkeen palautus:
postilla: SRL/merkki-ilmoitus, Radiokatu 20, 00093 VALO • sähköpostilla: ratsastus@ratsastus.fi
Lisätietoja myös puhelimitse: (09) 2294 510 • Tilauksien toimitusaika on noin 2 viikkoa.

KILPAILUSUORITUKSIIN PERUSTUVIEN
RATSASTUSMERKKIEN ANOMISLOMAKE
HAETTAVA MERKKI (merkitse kappalemäärä viivalle)
___ Pronssinen ratsastusmerkki (50 €) ___ Hopeinen ratsastusmerkki (67 €) ___ Kultainen ratsastusmerkki (75 €)
SRL:n jäsentallit ja -seurat saavat merkkitilauksista alennusta, jos tilauksen loppusumma ylittää 100 euroa.
Alennukset: Yli 100 €:n tilaus -10 %, yli 200 €:n tilaus -15 % ja yli 300 €:n tilaus -20 %.

Merkki

Suorittaja

Seura

Liitä tarvittavat kilpailutulokset merkkihakemuksen liitteeksi.

Tilaus toimitetaan postiennakolla ja merkkien hintaan lisätään postiennakkokulut.
Nimi

Puhelinnumero

Osoite
Sähköpostiosoite

Seuran edustajan nimi ja allekirjoitukseen oikeuttava asema (esim. seuran sihteeri/puheenjohtaja).

Ilmoituslomakkeen palautus:
postilla: SRL/merkki-ilmoitus, Radiokatu 20, 00093 VALO • sähköpostilla: ratsastus@ratsastus.fi
Lisätietoja myös puhelimitse: (09) 2294 510 • Tilauksien toimitusaika on noin 2 viikkoa.

www.ratsastus.fi
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