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Muutokset



Termit ja lyhenteet

HEPPA-tietojärjestelmä

Heppa-järjestelmä sisältää tiedot kaikista Suomeen 
rekisteröidyistä hevosista, ravikilpailuista ja 
hevosnäyttelyistä. Hevosrekisterin lisäksi Heppa-
järjestelmän avulla pidetään yllä hevosiin sidonnaisten 
henkilöiden rekisteriä.

Hylkääminen (eliminointi)
Ellei LS toisin määrää, hylkääminen tarkoittaa, että kilpailija ja/tai 
hevonen ei voi jatkaa suoritustaan kyseisessä luokassa ja/tai tulevissa 
luokissa samoissa kilpailuissa.



§ 2.5.1 ja 6.1. nimikekorjaus 
(vammaisratsastus–muuttunut pararatsastus, 
uusi dia

2.5.1. Esteratsastus, kenttäratsastus ja kouluratsastus sekä pararatsastus (FEI:n
olympia- ja paralympialajit)

6.1. Henkilökohtaisia ja joukkueiden välisiä SM-kilpailuja voidaan järjestää 
seuraavissa lajeissa edellyttäen, että ko. lajissa järjestetään SM-kilpailun lisäksi 
saman kalenterivuoden aikana vähintään kolme (3) muuta tason 3–5 kilpailua: 
esteratsastus, kenttäratsastus, kouluratsastus, lännenratsastus, matkaratsastus, 
valjakkoajo, pararatsastus, vikellys ja askellajikilpailu. 



§6.Suomen mestaruuslajit ja -ryhmät 
6.3. Suomen mestaruudesta voidaan 
kilpailla, kun SM-luokkaan tai SM-luokan 
ensimmäiseen 
osakokeeseen/osakilpailuun osallistuu 
vähintään viisi (5) SM-arvosta kilpailijaa. 
Hevostarkastusta ei oteta huomioon 
ensimmäisenä osakokeena / 
osakilpailuna. 



11. Kilpailukutsut ja muut 
julkaistavat tiedot

11.1.6. Jos kutsussa annettujen määräysten, 
arvostelun/ohjelman, julkaistujen ratojen tai 
reittien muuttaminen ennen kilpailuja on 
tarpeellista, voidaan se tehdä SRL:n ja/tai 
TPJ:n päätöksellä ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä tai TPJ:n päätöksellä ennen ko. 
luokan alkua. Muutoksesta on ilmoitettava 
TPJ:n päättämällä tavalla kaikille kilpailuun tai 
luokkaan osallistuville



23. Kilpailijoiden ikärajat ja ratsastajaryhmät 
23.1. Kilpailija on seniori sen kalenterivuoden alusta, jolloin hän täyttää 18 vuotta. 
Yläikärajaa ei ole. 
23.2. Kilpailija on U25 ratsastaja sen kalenterivuoden alusta jolloin hän täyttää 16 
vuotta sen kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 25 vuotta.
23.3. Kilpailija on nuori ratsastaja sen kalenterivuoden alusta, jolloin hän täyttää 16 
vuotta sen kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 21 vuotta. 
23.4. Kilpailija on juniori sen kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 18 vuotta. 
Juniorin alaikäraja ja osallistumisoikeus eritasoisiin kilpailuihin ja luokkiin on määritelty 
lajisäännöissä. 
23.5. Kilpailija, ratsastaessaan ponilla, on poniratsukko sen kalenterivuoden loppuun, 
jolloin hän täyttää 16 vuotta. Alaikäraja on määritelty lajisäännöissä. Valjakkoajossa ei 
ponivaljakoilla ajavalla ajurilla ole yläikärajaa. 
23.6. Kilpailija on lapsiratsastaja sen kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 15 
vuotta. Lajisäännöissä voidaan määritellä lapsiratsastajalle myös muu ikäraja. 
Alaikäraja on määritelty lajisäännöissä.
23.7. Kilpailija on veteraaniratsastaja sen vuoden alusta, jolloin hän täyttää 
viisikymmentä vuotta.
23.8. Ratsastuskouluoppilas on kilpailija, joka kilpailee SRL:n jäsentallin ratsastuskoulun 
opetushevosella ja joka ratsastaa säännöllisesti ratsastuskoulun tunneilla. 



§ 26 Ratsastajaryhmät, uusi dia
Pararatsastaja on kilpailija, jolla on alentunut 
fyysinen ja/tai kognitiivinen toimintakyky. 
Toimintakyky arvioidaan luokittelijan tekemän 
luokittelun kautta. Ratsastajalla on oikeus 
käyttää tarvittavia, erikseen luokittelijan tai 
vammaisratsastuskomitean apuväline-
työryhmän määrittelemiä apuvälineitä kaikkien 
lajien kotimaan kilpailuissa. Ratsastaja todentaa 
käyttöoikeuden esittämällä henkilökohtaisen 
pararatsastajan kilpailukortin kilpailukansliassa. 
Tarkemmat ohjeet on kirjattu lajisääntöihin.



29. Kaupalliset ja mediaoikeudet 
29.3. Mainossäännöt ovat voimassa 
kaikessa SRL:n alaisessa kilpailutoiminnassa. 
Mainonnassa noudatetaan FEI:n 
kilpailusääntöjen yleisen osan kulloinkin 
voimassa olevia mainossääntöjä (liite3).



31. Kilpailunjohtajan tehtävät
31.1. Kilpailunjohtaja on kokonaisvastuussa 
kilpailun valmistelusta ja toteutuksesta. Hän vastaa 
mm.  kilpailukutsun, kilpailujen aikataulun, 
pelastussuunnitelman ja muiden vastaavien 
asiakirjojen laatimisesta sekä noudattamisesta. Hän 
hoitaa kilpailujen yleisjärjestelyt ja valvoo 
toimihenkilöiden toimintaa. Kilpailunjohtaja on 
vastuussa siitä kilpailun läpiviemiseen liittyvästä 
toiminnasta, joka ei kuulu tuomariston toimivaltaan.



33. Tuomariston vastuu ja tehtävät 
33.4. TPJ hyväksyy kilpailukutsun 
julkaistavaksi ja vahvistaa julkaistuun 
kilpailukutsuun tehtävät muutokset sekä 
tarkastaa ja hyväksyy kilpailujärjestelyt 
ennen kilpailujen alkamista.
33.5. TPJ:n päätöksellä voidaan poistaa
kilpailun kulkua häiritsevä henkilö poistaa
kilpailukentältä, verryttely-, talli- tai 
yleisöalueelta ja tuomariston käytössä 
olevista tiloista yleisöalueelle



38. Turvallisuus
38.1. Liikkuessaan ratsain kilpailualueella tulee 
ratsastajan käyttää kiinnitettyä, kulloinkin voimassa 
olevan EU-turvastandardin mukaista kypärää. Kypärän 
käytöstä kilpailuradalla, verryttelyalueilla ja muiden 
kuin kilpailijoiden osalta sekä siirryttäessä 
kilpailualueella paikasta toiseen noudatetaan 
lajisääntöjen määräyksiä. Kilpailija ei saa käyttää 
sellaisia asusteita, koruja tai kampauksia, jotka 
kiinnijäädessään voivat olla vaaraksi.

38.3. Hevosella, joka voi olla vaaraksi muille 
hevosille, tulee kilpailualueella olla merkkinä punainen 
nauha hännässä. Lajisäännöissä nauhan käyttö 
voidaan kieltää kilpailusuorituksen aikana.



40. Hevosten rokotus  
40.2. Hevosten rokotustiedot voidaan 
rekisteröidä Suomen Hippoksen 
HEPPA-tietojärjestelmään, josta 
tiedot siirtyvät SRL:n KIPAan.



42. Hevosen sopimaton kohtelu 
42.5. FEI:n vahvistamia ohjeita ja 
määräyksiä hevosen kohtelusta, kuten 
FEI:n Eettiset toimintaohjeet hevosen 
hyvinvoinnin edistämiseksi (liite 6.) on 
noudatettava kaikessa SRL:n alaisessa
toiminnassa.



OIKEUSTURVA- JA KURINPITOSÄÄNNÖT
45. Johdanto

d) Jäsenseurojen hallitusten ja 
johtokuntien ja näiden asettamien 
elinten jäsenet, toimihenkilöt ja 
hevosen vastuu- ja lisävastuuhenkilöt



47. Tuomariston ja stewardien 
valtuudet ja velvollisuudet
47.1.2. TPJ käsittelee ja päättää 
vastalauseet ja valitukset, jotka 
perustuvat kilpailukutsuun, olosuhteisiin 
tai asiaan, joka on ilmennyt kilpailun 
aikana, tai jotka muutoin liittyvät 
välittömästi kilpailutapahtumaan ja jotka 
esitetään TPJ:lle kilpailun aikana.



50. Vastalauseet ja kurinpitotoimet
50.4. a) Vastalauseet, jotka koskevat kilpailijan 
tai hevosen kelpoisuutta tiettyyn kilpailuun tai
luokkaan ja vastalauseet koskien radan kuntoa. 

50.4.d) Vastalauseet, jotka koskevat 
sääntörikkomuksia tai muita kilpailun aikana 
tapahtuneita asioita tai kilpailun tuloksia. Edellä 
mainitut vastalauseet on esitettävä kirjallisesti
viimeistään 30 minuuttia kyseisen luokan tai 
kilpailun tulosten julkaisemisesta;



61. Rangaistukset tietyistä rikkeistä
61.1. Hevosen sopimaton kohtelu
Hevosen sopimaton kohtelu on aina kiellettyä 
kilpailussa tai kilpailun ulkopuolella ja siitä voidaan 
määrätä sakko aina 7.500 euroon saakka ja/tai 
kilpailu-, toimitsija- tai toimintakielto vähintään 
kolmesta (3) kuukaudesta aina elinikäiseen 
kieltoon. Liitteessä 4 esitetään 
lääkintäsääntömääräykset kilpailuun osallistuville 
hevosille sekä lääkintäsääntörikkomukset ja niiden 
käsittely ja rankaisuperusteet. 


