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I YLEISET MÄÄRÄYKSET
600. YLEISTÄ
Näitä sääntöjä noudatetaan lännenratsastuksessa järjestettävissä Suomen Ratsastajainliitto ry:n (SRL) alaisissa
kilpailuissa. Lisäksi kilpailuissa noudatetaan SRL:n Kilpailusääntöjen Yleistä osaa (KS I) siltä osin kuin asiasta ei
ole määräystä näissä säännöissä. Kansainvälisissä reining-kilpailuissa noudatetaan kuitenkin ensisijaisesti FEI:n
sääntöjä, ja näitä sääntöjä siltä osin kuin FEI:n säännöissä ei ole asiasta määräystä. Kilpailujen järjestämisestä
on erilliset määräykset ja ohjeet näiden sääntöjen liitteenä. Kilpailujen järjestäjä voi määrätä, että kilpailuissa
noudetaan kaikilta osin FEI:n sääntöjä.

600.1 Kilpailulajit ja sääntöjen soveltuvuus niihin
Lännenratsastuksessa voidaan järjestää kilpailulajeja, jotka suoritetaan ratsain ja lajeja, joissa ei ratsasteta
(halter-lajit).
Säännöissä on kuusi osaa: osassa I yleiset määräykset, osassa II ratsain suoritettavien lajien määräykset, osassa
III halter-lajien määräykset, osassa IV SM-kilpailujen ja lajimestaruuskilpailujen määräykset, osassa V SRL:n
hyväksymiä tuomareita koskevat määräykset ja osassa VI ratapiirrokset.
Ratsain suoritettavia kilpailulajeja, joista on määräyksiä näissä säännöissä, ovat: barrel race, pole bending,
reining, freestyle reining, trail, ranch trail, versatile horse (=super horse), western horsemanship, western
pleasure, ranch riding ja western riding. Näissä kilpailulajeissa noudatetaan sääntöjen osia I ja II. Halterkilpailulajeissa noudatetaan näiden sääntöjen osia I ja III.
Kilpailuja voidaan järjestää myös muissa kuin edellä mainituissa lännenratsastuslajeissa. Tällöin noudatetaan
näiden sääntöjen osaa I ja osasta II kohtia 601. – 617. Lajin arvosteluperusteet, ratsastettavat ohjelmat ja
sallitut varusteet määräytyvät kilpailun järjestäjän ilmoittaman ulkomaisen lännenratsastus- tai rotujärjestön
sääntöjen perusteella. Rotujärjestöjen ns. englantilaisia ratsastuslajeja voidaan järjestää
kilpailuharjoitusluokkina.

600.2 Kilpailun johto ja toimihenkilöt sekä heidän tehtävänsä
Kansainvälisissä ja kansallisissa kilpailuissa kilpailun johto ja sen tehtävät määräytyvät soveltuvin osin KS I:n
mukaan. Lisäksi noudatetaan jäljempänä määrättyä.
Kilpailuihin on nimettävä vähintään yksi tuomari, kilpailujen johtaja, tuomarin avustajana toimiva kehäsihteeri
sekä kilpailusihteeri. Muut toimihenkilöt määräytyvät KS I:n mukaan kilpailutasosta riippuen.
Mainituissa tehtävissä ei voi toimia sama henkilö.

a. Tuomari
Kansainvälisissä reining-kilpailuissa tuomarin on oltava FEI:n hyväksymä lännenratsastustuomari. Muissa k
Kilpailuissa tuomarina voi toimia voimassa olevan ja kilpailuissa arvosteltavaan lajiin sopivan
lännenratsastuksen tuomarioikeuden omaava:
- tuomari, jolla on SRL:n hyväksymä voimassa oleva, kilpailutason edellyttämä tuomarioikeus tai
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- AQHA:n (American Quarter Horse Association), FEI:n tai NRHA:n (National Reining Horse Association),
APHA:n (American Paint Horse Association) tai ApHC (Appaloosa Horse Club) hyväksymä tuomari. FEI:n ja
NRHA:n oikeuksilla voi arvostella vain reiningiä.
Lajikomitean hyväksyessä kilpailunjärjestäjän hakemuksen voi tuomarina olla myös ulkomainen tuomari, jolla
on kotimaansa lännenratsastusjärjestön tai ratsastusliiton voimassa oleva kilpailutason edellyttämä
tuomarioikeus.
Tuomari vastaa kilpailulajien arvostelusta ja määrää sijoituksen sen mukaan mikä hänen mielestään vastaa
sääntöjen mukaan suoritusta. Tuomari vastaa tulosten laskemisesta ja niiden virheettömyydestä. Jokaisen
ratsukon saamat suorituspisteet, virhepisteet ja lopullinen pistemäärä merkitään pöytäkirjaan. Siihen ja
sijoituskorttiin merkitään myös sijoittuneet, joiden lukumäärä määräytyy KS I:n mukaan. Western pleasure –
kilpailulajissa on kuitenkin merkittävä vain sijoittuneiden järjestys Kts. tarkemmin merkinnöistä kohta 603.14
Tulosten ilmoittaminen. Tulokset julkistetaan mahdollisimman pian luokan päättymisen jälkeen. Tuomarin ja
kehäsihteerin on varmennettava tehdyt merkinnät allekirjoituksillaan. Mikäli mahdollista, käytetään
suomenkielisiä, näiden sääntöjen liitteinä olevia, pöytäkirjoja.
Tuomarin päätös on lopullinen. Kun tuomari on antanut pisteet ja määrännyt sijoituksen, ei saa suorittaa
uudelleenarvostelua, eikä saa tehdä muutoksia tai korjauksia tuloksiin. Kilpailun sihteeristö saa kuitenkin
tarkistaa pisteiden yhteenlaskun ennen tulosten julkistamista, ja jos havaitaan yhteenlaskuvirhe, voi tuomari tai
kilpailunjohtaja muuttaa tuloksen ennen niiden julkistamista, kuitenkin aina viimeistään 60 minuutin kuluessa
luokan päättymisestä.
Jos kilpailuissa on useampi tuomari, arvostelevat tuomarit suorituksen erikseen näiden sääntöjen mukaisesti.
Sijoitukset ratkaistaan yhteen laskettujen tulosten mukaan, ja sen mukaan määräytyvät myös rankingpisteet.
Western pleasuressa tuomarit arvostelevat erikseen. Tuomarit asettavat ratsukot paremmuusjärjestykseen
niin, että paras saa pisteikseen ko. lajiin osallistuvien ratsukoiden lukumäärän mukaisen luvun (esim. jos
luokassa 10 ratsukkoa, saa ensimmäiseksi sijoitettu 10 pistettä, toinen 9 pistettä, kolmas 8 pistettä jne.). Tällä
tavoin annetut pisteet lasketaan tuomarikorteista yhteen ja eniten pisteitä saanut on luokan voittaja. Jos
useammalla on tasapisteet ratkaistaessa ensimmäistä sijaa, päättää kilpailujen päätuomari voittajan (järjestäjä
nimennyt muissa kuin SM-kilpailuissa, joissa päätuomarin nimeää komitea). Muiden sijojen kohdalla
tasapisteissä olevat sijoittuvat samalle jaetulle sijalle.
Western horsemanshipissä kunkin tuomarin on muokattava tarvittaessa ratsukon pisteet railworkin jälkeen, jos
railwork-suoritus muuttaa ratsukon sijoitusta. Ratsukot tulee siis sijoittaa sijoituskorttiin pisteiden
paremmuusjärjestyksessä.
Tuomari tai tuomarit – lukuun ottamatta ulkomaista tuomaria, joka ei ole SRL:n jäsen - käyttävät KS I:ssä
määrättyä rangaistusvaltaa, ellei se näiden sääntöjen tai KS I:n mukaan kuulu muulle toimihenkilölle.

b. Kilpailujen johtajan tehtävät
Kilpailujen johtaja hoitaa kilpailujen teknisiä järjestelyjä ja vastaa niistä sekä valvoo teknistä toimihenkilöstöä.
Kilpailujen johtaja vastaa, että kilpailujärjestelyissä noudatetaan sääntöjä ja että ne toteutetaan parhaalla
mahdollisella tavalla ottaen huomioon urheilijoiden, hevosten ja yleisön mukavuus. Kilpailujen johtaja vastaa
verryttelyalueen ja muun kilpailukentän ulkopuolisen alueen valvonnan järjestämisestä.

Lännenratsastussäännöt 20221

8

Kilpailujen johtaja päättää käytännön järjestelyistä kilpailujen aikana, mukaan lukien mahdolliset aikataulujen
muutoksia koskevat päätökset.
Kilpailujen johtajalla on oikeus huomauttaa urheilijan vaatetuksesta ja pyytää häntä pukeutumaan myös
verryttelyalueella sääntöjen tai kilpailukutsun edellyttämällä tavalla.
Kilpailujen johtajalla on oikeus huomauttaa urheilijalle sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Kilpailujen
johtajalla on oikeus evätä sellaisen urheilijan pääsy kilpailukentälle, joka ei noudata sääntöjä (esimerkiksi
sääntöjen vastainen varustus ja vaatetus) sekä poistaa tällainen urheilija kilpailukentältä, jos arvostelu ei ole
käynnissä.

c. Kehäsihteeri (=ring steward)
Kehäsihteeri toimii tuomarin parina koko kilpailun ajan avustaen tuomaria teknisesti. Kehäsihteeri huolehtii
siitä, että tuomari voi keskittyä arvosteluun. Kehäsihteerillä on oikeus tuomarin ohjeiden mukaan siirrättää
ratsukoita kilpailukentällä eri paikkaan ja antaa järjestykseen liittyviä ohjeita. Yhteydenpito tuomarin ja
urheilijoiden kesken tapahtuu aina kehäsihteerin välityksellä. Kehäsihteeri ei saa millään tavoin osallistua
kilpailusuorituksen arvosteluun.
Kehäsihteerillä on oikeus tuomarin ohjeiden mukaan keskeyttää urheilijan suoritus ja/ tai poistaa urheilija
kilpailukentältä epäurheilijamaisen tms. käytöksen tai sääntöjen vastaisen menettelyn tai muun tuomarin
päättämän syyn vuoksi.

d. Puolueettomuus
Hevosen omistaja tai haltija, kouluttaja tai henkilö, joka on näihin tai urheilijaan sellaisessa sukulais- tai muussa
suhteessa, että hänen puolueettomuutensa voidaan ajatella tämän vuoksi järkkyvän, ei saa toimia tuomarina
eikä kehäsihteerinä kilpailussa.
Urheilija ei voi toimia tuomarina, kilpailujen johtajana, kehäsihteerinä tai kilpailusihteerinä, eikä em. tehtävissä
voi toimia sama henkilö. Ks. puolueettomuudesta myös KS I:n määräykset.
Toimihenkilön puolueettomuus
Toimihenkilön tulee aina välttää kaikkia todellisia ja näennäisiä eturistiriitatilanteita. Toimihenkilön tulee
toimia puolueettomasti, itsenäisesti ja rehellisesti urheilijoita, hevosenomistajia, tukihenkilöitä, valmentajia ja
järjestöjä kohtaan. Ammatilliset, taloudelliset ja/tai henkilökohtaiset intressit eivät saa vaikuttaa, tai näyttää
vaikuttavan, toimihenkilön päätöksiin tai toimintaan.
Tietyt olosuhteet voivat vaarantaa, tai näyttää vaarantavan, arvostelulajien tuomareiden puolueettomuutta.
Esimerkkejä tällaisista olosuhteista ovat:
-

-

Tuomari on toiminut urheilijan ja/tai hevosen säännöllisenä valmentajana kilpailua edeltävien
kolmen kuukauden aikana.
Tuomarin osallistuminen joukkueen kokoonpanon valintaan.
Kilpailuun osallistuva hevonen on tuomarin omistuksessa tai osaomistuksessa.
Tuomarin ollessa taloudellisesti riippuvainen tai hänen saadessaan huomattavaa taloudellista
hyötyä hevosenomistajalta, urheilijalta, valmentajalta, järjestöiltä tai muulta kilpailuun
osallistuvalta taholta.
Tuomarin läheinen henkilökohtainen suhde urheilijaan.
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Tunnistaessaan eturistiriitatilanteen, tai tilanteen, joka näyttää eturistiriidalta, toimihenkilön on välittömästi
ilmoitettava siitä SRL:n Urheilujohtajalle (tai kilpailuiden aikana kilpailun TPJ:lle).

e. Kilpailusihteeri (=show secretary)
Kilpailusihteeri vastaa kilpailunjohtajan ohjeiden mukaan ilmoittautumisiin, tuloksiin yms. liittyvistä teknisistä
asioista.

f. Tuomariston puheenjohtaja (tpj)
Kaikkiin niihin lännenratsastuskilpailuihin, joissa arvostelevana tuomarina ei ole yhtään SRL:n tuomarioikeuden
omaavaa lännenratsastustuomaria, on nimitettävä tuomariston puheenjohtaja. Tuomariston puheenjohtajan
on oltava vähintään SRL:n C-tuomarioikeudet omaava tuomari (suositellaan lännenratsastustuomarin
käyttöä). Jos arvostelevana tuomarina käytetään SRL:n tuomarioikeuden omaavaa lännenratsastustuomaria
toimii hän samalla myös kilpailun TPJ:nä. Mikäli SRL:n tuomarioikeuden omaavia tuomareita on kilpailuissa
useampia nimittää kilpailujenjärjestäjä puheenjohtajatuomarin. TPJ:n tehtävät määräytyvät näiden sääntöjen
ja KSI:n mukaan

II RATSAIN SUORITETTAVAT LAJIT
601. KILPAILULAJIEN LUOKAT JA OSALLISTUMISOIKEUS
Kilpailuja voidaan järjestää erilaisissa luokissa, joita ovat open-, youth- ja adult-luokka. Luokkiin liitetään aina
hevosen ikää koskeva luokitus: junior, senior tai all ages (AA). Ikäluokitukseen liittyy vaatimus tietyntyyppisestä
suitsituksesta (ks. sääntöjen kohta 601.2). Käytettävään suitsitukseen liittyvästä ohjasotteesta on määrätty
sääntöjen kohdissa 605.2 – 605.4.
Kilpailujen järjestäjä valitsee luokat ja liittää siihen hevosen ikäluokituksen edellä mainituista vaihtoehdoista
sekä luokkaan osallistumiselle muut mahdolliset, näissä säännöissä määrätyt vaatimukset

601.1 Hevosen osallistumisoikeus
Kilpailujen kaikkiin luokkiin voi osallistua kaiken rotuisilla ja kokoisilla hevosilla ja poneilla (jatkossa molemmista
käytetään nimitystä hevonen). Kilpailujen järjestäjä voi kuitenkin rajata osallistumisoikeuden luokkaan hevosen
rodun tai muun seikan perusteella. Sijoittumisesta tällaisessa luokassa ei voi kuitenkaan saada ranking-pisteitä.
Hevosella voi osallistua kilpailuihin aikaisintaan sinä kalenterivuonna, jolloin se täyttää neljä (4) vuotta.
Hevosen kilpailukelpoisuus määräytyy kilpailusääntöjen yleisen osan mukaan (ks. KS I, 17.5.18§). Hevosen ikä
lasketaan täysinä vuosina aloittaen laskeminen hevosen syntymävuotta seuraavan vuoden alusta. (Hevonen on
yksivuotias koko sen syntymävuotta seuraavan vuoden ajan, ja esimerkiksi vuonna 2012 koko vuoden ajan
neljävuotiaita ovat kaikki vuonna 2008 syntyneet hevoset).
Seura- ja aluekilpailuihin hevonen saa osallistua sen kalenterivuoden alusta jolloin se täyttää neljä vuotta.
Kansallisiin kilpailuihin sen kalenterivuoden alusta, jolloin se täyttää viisi vuotta ja Suomen mestaruuskilpailuihin ja lajimestaruuskilpailuihin hevonen saa osallistua sen kalenterivuoden alusta, jolloin se täyttää
kuusi vuotta.
Luokkaan liittyvä ikäluokitus osoittaa, minkä ikäisellä hevosella luokkaan voi osallistua:
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senior: 6-vuotias tai sitä vanhempi hevonen,
junior: 4-5 -vuotias hevonen ja
all-ages (AA): vähintään 4-vuotias hevonen.
Seuraavilla hevosilla ei kuitenkaan saa osallistua kilpailuun:
kantavalla tammalla 5. tiineyskuukaudesta alkaen eikä
tammalla, jolla on nuorempi kuin neljän kuukauden ikäinen varsa.

601.2 Hevosen ikään liittyvä suitsitusvaatimus
Kansainvälisissä ja kansallisissa kilpailuissa kuusi vuotta täyttänyttä hevosta on ratsastettava sääntöjen
kohdassa 605.2 tarkoitetulla kankikuolaimella riippumatta siitä, mihin kilpailulajiin ja sen luokkaan sillä
osallistutaan lukuun ottamatta barrel race – ja pole bending -kilpailulajien luokkia (ks. näiden
suitsitusvaatimukset: kohta 608).
Seura- ja aluekilpailuiden kilpailuluokissa kaikkia hevosia saa niiden iästä riippumatta ratsastaa joko nivel- tai
kankikuolaimella tai hackamorella eli bosalilla (ks. sääntöjen kohdat 605.2 – 605.4).
Suitsitusta saa vaihtaa kilpailulajien ja niiden luokkien välissä.

601.3 Ratsastajien ja luokkien lukumäärä hevosta kohden
Hevosella voi olla samassa luokassa vain yksi ratsastaja, poikkeuksena seuratason kilpailuluokat (lukuun
ottamatta western pleasure ja western horsemanship luokat) joissa hevosella voi olla kaksi ratsastajaa.
Hevosella voi osallistua enintään neljään ratsain suoritettavaan kilpailulajin luokkaan (=kilpailusuoritukseen)
päivässä.
Suositus urheilijoille ja kilpailujen järjestäjille:
Lännenratsastuksen lajisääntöjen mukaan hevosella voi olla korkeintaan 4 ratsastusluokkaa kilpailupäivässä.
Tämä rajoitus koskee FEI:n ja SRL:n alaisia kilpailuluokkia. SRL:n alaisten kilpailujen yhteydessä saatetaan
järjestää ulkomaisten rotu- ja lajijärjestöjen luokkia, jolloin hevosen kilpailusuoritusten määrä voi nousta yli
neljän. SRL suosittelee, että liiton jäsenen ratsastamalla hevosella on korkeintaan 4 kilpailusuoritusta
kilpailupäivänä riippumatta siitä, järjestetäänkö ko. kilpailutapahtumassa yksinomaan SRL:n luokkia vai sen
ohella myös muiden järjestöjen luokkia. Myös kilpailun järjestäjien tulee ottaa huomioon 4 kilpailuluokan
suositus / kilpailupäivä yhdistäessään kilpailutapahtumaan SRL:n luokkien kanssa muiden järjestöjen luokkia.
Luokkatarjonta tulee suunnitella niin, että suosituksen mukaista neljän kilpailuluokan enimmäismäärää
kilpailupäivässä voidaan noudattaa
Kilpailukutsun tarkistaja ei hyväksy sellaisia kutsuja julkaistavaksi, joissa suosituksen mukainen luokkamäärä
tulee selvästi ylittymään.

601.4 Osallistuminen useammalla hevosella
Urheilija voi osallistua useammalla hevosella saman kilpailulajin luokkaan, lukuun ottamatta western pleasure
ja western horsemanship -kilpailulajeissa järjestettäviä luokkia.
601.5 Urheilijan Ratsastajan ikä ja luokkiin osallistumisen edellytykset

a) Alaikäraja
Urheilijan Ratsastajan on aina oltava vähintään 8-vuotias.
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b) Youth-urheilija
Urheilija on youth sen kalenterivuoden loppuun asti, jolloin hän täyttää 18 vuotta.

c) Adult-urheilija
Urheilija on adult sen kalenterivuoden alusta, jolloin hän täyttää 18 vuotta.

d) Orilla kilpaileminen
Youth-luokkaan ei saa osallistua orilla. Urheilija saa osallistua orilla muihin luokkiin sen kalenterivuoden alusta,
jolloin hän täyttää 18 vuotta.

e) Open-luokka
Luokka on avoin kaikille niille ratsukoille kaikilla kilpailutasoilla, joilla on näiden kilpailusääntöjen ja KS I:n
määräysten perusteella oikeus osallistua SRL:n alaisiin kilpailuihin. Urheilija, joka kalenterivuoden aikana
täyttää 18 vuotta, voi osallistua open-luokkaan joko youth- tai adult-urheilijana. Hän ei kuitenkaan samoissa
kilpailuissa voi osallistua open- luokkaan sekä youth- että adult-urheilijana.

f) Youth-luokka
Youth-urheilija voi osallistua youth-luokkaan. Youth-luokkia voidaan järjestää kaikilla kilpailutasoilla .

g) Adult-luokka
Adult-urheilija voi osallistua adult-luokkaan. Youth-urheilija ei voi osallistua samoissa kilpailuissa sekä youthettä adult-luokaan. Adult-luokkia voidaan järjestää kaikilla kilpailutasoilla .

i) Osallistumisoikeuden antavat tulokset
Osallistuakseen aluekilpailuihin edellytetään, että ratsastaja on saanut vähintään kaksi hyväksyttyä suoritusta
lajissa jossa kilpailee tai yhden hyväksytyn suorituksen kahdesta eri lajista seurakilpailuista; hyväksytty suoritus
western pleasuresta, muista lajeista vähintään 50 pistettä. Osallistumisoikeutta aluekilpailuihin ei voi saada
walk&jog-luokista.
Kansallisissa kilpailuissa kilpaillakseen ratsastajalla tulee olla vähintään 2 hyväksyttyä suoritusta lajissa jossa
kilpailee tai yksi hyväksytty suoritus kahdesta eri lajista aluekilpailuista. Reiningissä 60 pistettä, hyväksytty
suoritus western pleasuresta, muista all around -lajeista vähintään 54 pistettä.
SM-luokkien kvaalit ks. 655.

601.6 Luokkien yhdistäminen
Kilpailuihin ilmoittautumisajan päätyttyä kilpailujen järjestäjä voi päättää kilpailulajissa järjestettävän luokan
yhdistämisestä yhdeksi luokaksi. Yhdistäminen edellyttää, että ilmoittautuneita osallistujia on vähemmän kuin
kolme / luokka. Luokkien yhdistämisen jälkeen on otettava vastaan jälki-ilmoittautumisia, ja ilmoitettava, mikä
on yhdistetyn luokan nimi.

602. KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN JA LUVAT
602.1 Kilpailujen järjestämislupa
Kilpailujen järjestämisoikeus määräytyy KS I:n mukaan.
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602.2 Kutsut
Kansainvälisten ja alue- ja kansallisten kilpailujen kutsut laaditaan ja julkaistaan, kuten KS I:ssä ja sen
perusteella määrätään.
Kutsut on toimitettava ennen niiden julkaisemista tuomariston puheenjohtajalle hyväksyttäväksi. Sen jälkeen
kutsu toimitetaan kutsujen tarkistajalle. Kutsu on oltava tarkistajalla KS I:n mukaisessa määräajassa, jotta se
voidaan hyväksyä. Kilpailujen järjestäjä on vastuussa määräaikojen noudattamisesta. Seurakilpailujen kutsu
laaditaan soveltuvin osin kuten aluekilpailujen kutsu. Kutsu on ennen julkistamista hyväksytettävä tuomariston
puheenjohtajalla. Lajikomitea voi nimetä keskuudestaan kutsujen tarkistajan.

602.3 Kilpailuedustus ja kilpailulupa
Ratsastajan kilpailuedustus kilpailulupineen sekä hevosen kilpailuoikeutta koskevat vaatimukset määräytyvät KS
I:n mukaan siltä osin kuin näistä säännöistä ei muuta johdu.

603. KILPAILUN KULKU
603.1 Ilmoittautuminen
Kilpailuihin ilmoittaudutaan KS I:ssä määrätyllä tavalla.

603.2 Kilpailun aikataulu
Kilpailun aikataulu, jossa on kilpailulajien luokkien alkamisajankohdat, on julkaistava viimeistään kahta tuntia
ennen kutsussa mainittua kilpailujen alkamisajankohtaa, ellei aikataulu ole jo kutsussa.

603.3 Lähtöjärjestys
Kilpailun järjestäjä arpoo lähtöjärjestyksen niissä kilpailulajeissa, joissa ratsukko suorittaa yksilöohjelman.
Urheilija, joka kilpailee useammalla kuin yhdellä hevosella, on kuitenkin sijoitettava lähtöluetteloon siten, että
hänelle jää riittävä aika verryttelyyn.
Lähtöjärjestys - jälki-ilmoittautuneita lukuun ottamatta - on julkaistava viimeistään tuntia ennen aikataulussa
ilmoitettua luokan alkua.
Urheilijan on varmistettava osallistumisensa kutsussa ilmoitetulla tavalla (lähdönvarmistus).
Luokkaan ilmoitetun urheilijan voi vaihtaa ilmoittamalla siitä viimeistään tuntia ennen kunkin luokan alkamista
lähdönvarmistuksen yhteydessä.
Luokkaan ilmoitetun hevosen voi vaihtaa vain jälki-ilmoittautumalla.
Ratsukoiden on suoritettava ohjelma lähtöjärjestyksen mukaan, ja luokka voi alkaa aikaisintaan aikataulussa
ilmoitettuna ajankohtana, elleivät kaikki luokan urheilijat suostu muuhun. Tuomari tai tuomariston
puheenjohtaja voi sallia muutoksen lähtöjärjestykseen erityisistä syistä.
Jälki-ilmoittautuneet lähtevät ensimmäisinä. Useasta jälki-ilmoittautuneesta lähtee viimeksi ilmoittautunut
ensimmäisenä, lähinnä viimeksi ilmoittautunut toisena ja niin edelleen. Tuomari tai tuomariston
puheenjohtaja voi päättää, että jälki-ilmoittautunut sijoitetaan luokasta poisjääneen ratsukon tilalle.
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Jos kilpailulajiin kuuluu yksilöohjelma ja muiden urheilijoiden kanssa ryhmässä suoritettava osuus (western
horsemanship), määräytyy yksilöohjelman lähtöjärjestys yleensä edellä esitetyllä tavalla. Tuomari päättää,
aloitetaanko yksilösuoritukset siten, että kaikki ratsukot kokoontuvat kilpailukentälle riviin odottamaan, vai
siten, että ratsukko saapuu yksitellen kilpailukentälle. Tuomari päättää myös, jääkö ratsukko yksilöohjelman
suorituksen jälkeen kilpailukentälle riviin odottamaan ryhmäosuutta vai poistuuko ratsukko kilpailukentän
ulkopuolelle odottamaan. Noudatettava menettely on ilmoitettava urheilijoille ennen luokan alkua.
Riippumatta siitä, suoritetaanko kilpailu yksitellen vai ryhmässä, on kaikkien urheilijoiden oltava
kokoontuneena kilpailupaikalla hyvissä ajoin ennen luokan alkamisaikaa ja lähdettävä suoritukseen
lähtöilmoituksen jälkeen ilman viivytystä. Ratsukoiden on oltava koko luokan ajan lähtövalmiina tuomarin
ohjeiden mukaisesti (joko kilpailukentällä rivissä tai sen välittömässä läheisyydessä).

603.4 Lähdöstä myöhästyminen
Jos ratsukko ei aloita suoritustaan lähtöilmoituksen jälkeen ilman viivytystä, ratsukko hylätään.

603.5 Radat ja niiden julkistaminen
Ratsastettavat radat piirroksineen ja kirjallisine suoritusohjeineen on oltava urheilijoiden nähtävillä viimeistään
tuntia ennen aikataulussa ilmoitettua luokan alkua.
Reining-radat ratsastetaan sääntöjen kirjallisten ohjeiden mukaan. Säännöissä olevat piirrokset ovat vain
havainnollisia. Western riding -radat ratsastetaan kirjallisten ohjeiden ja havainnollistavien piirrosten mukaan
samoin kuin versatile horse -radat. Ratojen ja kirjallisten ohjeiden tulee olla suomen kielellä.
Tuomarin tai hänen pyynnöstään tuomariston puheenjohtajan laatimat radat suoritetaan piirroksen ja siihen
liittyvien kirjallisten ohjeiden mukaisesti, ellei tuomari muuta ilmoita. Jos rakennettu rata poikkeaa kirjoitetusta
ja / tai piirretystä radasta käytettävissä olevien rakennusmateriaalien puutteiden, poikkeavuuden tai muun
vastaavan syyn vuoksi, on tuomarin, tuomariston puheenjohtajan tai kehäsihteerin selvitettävä muutokset
urheilijoille hyvissä ajoin ennen luokan alkua.

603.6 Rataan tutustuminen
Urheilija ei saa mennä kilpakentälle ratsain eikä jalkaisin ennen kilpailuvuoroaan, ellei tuomari toisin päätä.
Urheilijoille on kuitenkin varattava mahdollisuus tutustua rakennettuun trail-rataan yhdessä jalkaisin ennen
luokan alkua. Alle 18-vuotiaalla urheilijalla saa olla mukanaan avustaja. Myös muut urheilijat saavat TPJ:n
luvalla ottaa mukaan avustajan.

603.7 Karsintakierrokset
Tarvittaessa tuomari voi päättää karsintakierrosten järjestämisestä, niiden lukumäärästä ja kierrokselle
osallistuvien ratsukoiden määrästä. Tuomarin on ilmoitettava ennen luokan alkua, määräytyykö sijoitus
karsintakierrosten ja loppukilpailun yhteenlaskettujen pisteiden vai yksinomaan loppukilpailun pisteiden
mukaan.

603.8 Ratsailta laskeutuminen
Kilpailusuorituksen aikana urheilija saa laskeutua ratsailta vain tuomarin pyynnöstä.
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Urheilijan on määrätyn tuomarin pyynnöstä laskeuduttava ratsailta, ja näytettävä tuomarille hevosen
kuolaimet. Hevonen on suitsittava uudelleen heti tarkistuksen jälkeen. Mikäli tarkastus tapahtuu
kilpailukentällä ja ratsukko on poistumassa kilpailukentältä, voi hevosen taluttaa pois.

603.9 Tervehtiminen ja osoitus radan suorittamisesta
Yksilölajeissa urheilijan on tervehdittävä tuomaria (esim. pään nyökkäyksellä) ennen suorituksen alkua. Samalla
tavoin on osoitettava myös yksilöohjelman radan suorituksen päättyminen.

603.10 Arvostelun alkaminen ja päättyminen
Arvostelu alkaa ratsukon saapuessa kilpailukentälle ja päättyy, kun viimeinen liike radasta on suoritettu.
Kuitenkin kilpailulajeissa, joissa on ryhmässä suoritettava osuus (western pleasure ja western horsemanship)
arvostelu alkaa, kun ratsukko saapuu kilpailukentälle ja päättyy, kun sijoitus on selvillä, ellei muuta ilmoiteta.

603.11 Keskeytys
Mikäli urheilija haluaa yksilölajeissa keskeyttää suorituksensa, hän pysähtyy ja osoittaa tuomarille (pään
nyökkäyksellä) keskeyttäneensä. Ryhmässä suoritettavassa lajissa ratsukko osoittaa keskeyttäneensä siirtymällä
radan keskelle seisomaan.
Tuomari saa keskeyttää ratsukon suorituksen ryhmässä suoritettavassa lajissa pyytämällä ratsukkoa siirtymään
radan keskelle seisomaan, mikäli ratsukko häiritsee toisten suoritusta tai urheilija ei kykene hallitsemaan
hevosta. Ks. kehäsihteerin oikeudesta 600.2. c.
Tuomari saa keskeyttää ratsukon suorituksen, jos varusteet ja / tai urheilijan vaatetus ovat sääntöjen vastaiset
tai epäasianmukaiset tai jos varusteita käytetään sääntöjen vastaisesti, samoin jos urheilija kohtelee hevosta
sopimattomasti tai käyttäytyy epäasianmukaisesti. Ks. myös 613.2. (ontuva hevonen). Tuomarilla on oikeus
keskeyttää suoritus aina, ratsastajan, hevosen tai yleisön turvallisuus on vaarassa.

603.12 Kilpailunumero ja seuraus sen puuttumisesta
Urheilija hankkii hevoselle kilpailunumeron lännenratsastuskomiteoiden ohjeistamalla tavalla.
Kilpailunumero on pidettävä kilpailukentällä oltaessa selvästi esillä hevosen varusteissa (lähinnä satulan
alusessa satulahuovassa tai halter-lajeissa suitsiin kiinnitettävässä numerolapussa) tai ratsastajan
vaatetuksessa. Jos näin ei toimita, ratsukko hylätään.
Kilpailunumero on pidettävä näkyvillä myös verryteltäessä ja liikuttaessa hevosen kanssa ratsain tai jalkaisin
kilpailuihin kuuluvalla muulla alueella. Satulahuovassa kilpailunumeron tulee olla molemmilla puolilla hevosta.
Lajikomitea antaa tarkemmat ohjeet kilpailunumeron koosta, väristä yms. seikoista.
Satulahuopaan tai ratsastajan vaatetukseen kiinnitetyn kilpailunumeron suositeltava koko on n. 10 cm x 15 cm,
mutta kilpailunumeron tulee aina olla vähintään 6 cm korkea. Numeron leveys riippuu numeron suuruudesta
(luvussa olevan numeroiden lukumäärästä). Fontin tulee olla selkeä ja numerossa tulee olla mustat numerot
valkoisella pohjalla.
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603.13 Tulosten toimittaminen
Kansainvälisten, seura-, alue-, ja kansallisten kilpailujen tulokset julkaistaan Kilpailupalvelu KIPA:ssa, kuten KS
I:ssä määrätään. Urheilija vastaa ulkomailla saavutettujen kansainvälisten (FEI) kilpailujen tulosten
toimittamisesta SRL:lle /komitealle.
Muiden maiden Ratsastajainliittojen alaisten kansallisten kilpailujen tulokset otetaan urheilijalle huomioon
tämän oman ilmoituksen perusteella kaikilla hevosilla, ratsastajalla tulee olla SRL:n kilpailupa. Hevoselle
lasketaan rankingpisteet, jos se on Suomen Hippoksen rekisterissä ja sillä on SRL:n kilpailulupa.

603.14 Tulosten ilmoittaminen
Kaikki tulokset merkitään tulosluetteloon järjestysnumeroin alenevaan järjestykseen. Ei-hyväksytyt tulokset (0,
Hylätty, Ei-tulosta tai Keskeyttänyt) merkitään tulosluettelon viimeiseksi ja varustetaan vastaavalla merkinnällä
(ks. Sääntöjen liitteet, f.)
Ratsukon pisteet merkitään kokonaislukuna ja puolikkaat pisteet desimaaleina, yhden desimaalin tarkkuudella.
Kussakin luokassa sijoitetaan KS I:n mukainen määrä urheilijoita (25.1.2. 31 §). Ei-hyväksytyt tulokset lasketaan
mukaan luokkaan osallistuneiden määrään, mutta ei-hyväksyttyjä ei sijoiteta KS I:n mukaan.
Western pleasure -luokissa, joissa on 9 ratsukkoa tai enemmän, on sijoitettava vähintään 9 hyväksytyn
tuloksen saanutta ratsukkoa osallistujamäärästä riippumatta ja tämä määrä merkitään tulosluetteloon
järjestysnumeroin. Loput luokassa hyväksytyn tuloksen saaneet urheilijat merkitään satunnaiseen
järjestykseen samalle järjestysnumerolle. Ks. Sääntöjen liitteet f). Western pleasure -luokissa, joissa on
vähemmän kuin 9 ratsukkoa, kaikki hyväksytyn tuloksen saaneet ratsukot sijoitetaan.

604. Varalla
605. Varusteet, niiden käyttö ja urheilijan vaatetus
605.1. Suitsitus
Hevosta on ratsastettava nivelkuolaimella (snaffle bit), kankikuolaimella (curb bit) tai hackamorella eli bosalilla.
Se, mitä suitsitusta saa käyttää, on määrätty sääntöjen kohdassa 601.2.
Verryttelyssä sallitaan ainoastaan näiden sääntöjen mukaiset varusteet ja lisävarusteet.
Suitsissa ei saa olla turpahihnaa. Verryttelyssä saa käyttää tasaista, sileästä nahasta tai nylonista valmistettua
turpahihnaa. Turpahihnan tulee olla vähintään 15 mm, maksimissaan 26 mm leveä.
Turparemmi tulee olla sovitettu niin, että sen alle mahtuu kaksi sormea.
Nivelkuolaimella ja kankikuolaimella ratsastettaessa on käytettävä päistään irrallisia avo-ohjia.
Kankikuolaimella ratsastettaessa voidaan kuitenkin käyttää myös suljettua ohjaa, mikäli siihen liittyy romal.
Romal on punotusta tai pyöreästä materiaalista tehty suljetun ohjan jatke, joka on kiinnitetty suljetun ohjan
keskelle. Muita ohjia, erilaiset martingaalit ja apuohjat mukaan lukien, ei saa käyttää. Hackamorea eli bosalia
koskevat vaatimukset ovat kohdassa 605.1.1.
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605.1.1 Hackamore-suitsitus (bosal)
Hackamore-suitsitukseen kuuluu punotusta nahasta tai köydestä valmistettu turpaosa (bosal), bosal-hanger
(korvien takaa menevä hihna) ja ohjasköysi (mecate), johon kuuluu nk. talutusköysi (tie-rein). Hackamorea saa
käyttää nivel- tai kankisuitsituksen asemesta (huom. 601.2!). Hackamore-suitsituksessa ei ole hevosen suuhun
laitettavia osia. Turpaosan päällinen (bosal) voi olla taipuisaa nahkaa tai köyttä ja se voi olla pehmustettu. Sen
halkaisija ei saa olla yli 19 mm (ks. kuva). Leuan alle tuleva osa ei saa olla jäykkää materiaalia edes
pehmustettuna.
SALLITUN BOSALIN MITAT

605.1.2 Nivelkuolain (snaffle bit)
Nivelkuolain on tavanomainen kuolain, jonka kuolainrengas voi olla D-mallinen, oliivi tai pyöreä.
Kuolainrenkaan halkaisija ei saa olla suurempi kuin 100 mm. Ohjan on liikuttava vapaasti kuolainrenkaassa niin,
ettei synny minkäänlaista vipuvaikutusta. Kuolaimen suukappaleen on oltava pyöreää ja sileää metallia
Suukappaleessa saa olla lisättynä esimerkiksi kuparia, tai se voi olla päällystetty kumilla. Lisäysten on oltava
sileitä. Suukappaleen halkaisijan on oltava vähintään 8 mm mitattuna 25 mm päästä renkaasta, ja se voi kaveta
asteittain keskikohtaa kohti. Suukappale voi olla kaksi- tai kolmiosainen. Kolmiosaisen suukappaleen keskiosan,
mikäli se on pyöreä, halkaisija saa olla enintään 32 mm. Jos keskiosa on litteä, on sen oltava halkaisijaltaan 1020 mm, ja sen pituus saa olla enintään 50 mm. Keskiosan on levättävä litteästi hevosen suussa.
Nivelkuolaimen kanssa saa käyttää kuolainrenkaat yhdistävää kuolainhihnaa (nahkaa tai tekstiiliä).
Kuolainhihna tulee kiinnittää kuolainrenkaaseen ohjien alapuolelle. Kuolainketjun käyttäminen ei ole sallittua.
SALLITUN NIVELKUOLAIMEN MITAT
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605.1.3. Kankikuolain (curb bit)
Kankikuolaimessa (curb bit) on yhtenäinen tai jaettu suukappale ja vivut, jotka vaikuttavat vipuvarren tavoin.
Kuolain ei saa koostua mekaanisista osista, ja sen on oltava tavanomainen western-tyylinen kuolain. Vipujen
pituus saa olla enintään 215 mm mitattuna vivun alapuoleisen renkaan puolivälistä ylimmän renkaan
yläpuolen sisäosaan. Vivut voivat olla joko kiinteät tai liikkuvat. Suukappaleen on oltava pyöreää ja sileää
metallia, ja sen halkaisija saa olla 8-20 mm, mitattuna 25 mm päästä vivusta. Suukappaleessa saa olla lisättynä
esimerkiksi kuparia tai se voi olla päällystetty kumilla. Lisäysten on oltava sileitä. Suukappale voi olla kaksi- tai
kolmiosainen. Kolmiosaisen suukappaleen keskiosan, jos se on pyöreä, halkaisija saa olla enintään 32 mm. Jos
keskiosa on litteä, on sen oltava halkaisijaltaan 10-20 mm. Keskiosan pituus saa olla enintään 50 mm, ja sen on
levättävä litteästi hevosen suussa.
Suukappaleen portti saa olla enintään 90 mm korkuinen. Siinä saa olla rullia tai vastaavia. Suukappaleen alatai yläpuolella ei saa olla minkäänlaisia lisäyksiä tai ulokkeita.
Kankikuolaimen kanssa on käytettävä nahasta tai tekstiilistä tai metalliketjusta tai näiden materiaalien
yhdistelmästä valmistettua sileää kuolainketjua tai – hihnaa. Sen on oltava vähintään 12,7 mm leveä, ja sen on
levättävä litteästi hevosen leukaa vasten. Sitä ei saa kiinnittää kuolaimeen langalla tai narulla.
Kankikuolaimella ei tarkoiteta ns. hissi-, gag-, olympia- ja litteitä poolokuolaimia. Mainittujen kuolainten käyttö
on kielletty.
SALLITUN KANKIKUOLAIMEN MITAT

Lännenratsastussäännöt 20221

18

ESIMERKKEJÄ SALLITUISTA, KANKIKUOLAIMEN KANSSA KÄYTETTÄVÄSTÄ KUOLAINKETJUSTA/-HIHNASTA

605.2. Ohjasote kankikuolaimella ratsastettaessa
Kankikuolaimella ja avo-ohjilla ratsastettaessa ohjat pidetään yhdessä kädessä. Käsi on pidettävä ohjien
ympärillä kevyesti nyrkissä. Ohjista pidetään kiinni siten, että ne tulevat käteen peukalon ja etusormen välistä
ja poistuvat pikkusormen ja kämmenen välistä. Etusormea saa pitää ohjien välissä. Ohjien päiden on roikuttava
ohjaskäden puolella (esimerkiksi, jos ohjat ovat oikeassa kädessä, on ohjien päiden roikuttava hevosen kaulan
oikealla puolella).
Ohjaskättä ei saa vaihtaa lukuun ottamatta trail- ja ranch trail -kilpailulajeja, jossa ohjaskäden saa vaihtaa
esteen suorituksen ajaksi, mikäli esteen suorittaminen sitä vaatii. Ainoastaan ohjaskättä vaihdettaessa ohjiin
saa koskea yhtä aikaa molemmilla käsillä, ellei eri kilpailulajien arvosteluperusteissa muuta määrätä.
Kankikuolaimella, suljetulla ohjalla ja romalilla ratsastettaessa ohjia on pidettävä toisessa kädessä ja romalia
ohjista vapaassa kädessä siten, että käsien väliin jää 40 cm verran tilaa. Käden on oltava ohjan ympärillä, käsi
kevyesti nyrkissä, peukalo päällimmäisenä. Ranteiden on oltava suorassa ja rentoina. Ohjien välissä ei saa olla
yhtään sormea. Ohja tulee käteen pikkusormen ja kämmenen välistä ja poistuu peukalon ja etusormen välistä.

605.3 Ohjasote nivelkuolaimella ratsastettaessa
Ratsastettaessa nivelkuolaimella ohjia pidetään molemmissa käsissä, ja ohjien päät ovat ristissä roikkuen
hevosen kaulan molemmin puolin. Käsi on pidettävä ohjan ympärillä kevyesti nyrkissä. Ohjien on tultava käsiin
pikkusormen ja kämmenen välistä ja poistua peukalon ja etusormen välistä. Nyrkit on pidettävä pystyssä
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peukalo päällimmäisenä. Trailissa ja ranch trailissa ohjat saa siirtää yhteen käteen esteen suorituksen ajaksi,
mikäli esteen suorittaminen sitä vaatii. Ranch ridingissa ja ranch trailissa nivelkuolaimella ratsastettaessa voi
ratsastaja pitää ohjia joko yhdessä tai kahdessa kädessä.

605.4 Ohjasote hackamorella eli bosalilla ratsastettaessa
Ratsastettaessa bosalilla ohjat pidetään molemmissa käsissä siten, että ne tulevat käsiin pikkusormen ja
kämmenen välistä ja poistuvat peukalon ja etusormen välistä. Käsi pidetään ohjan ympärillä kevyesti nyrkissä,
nyrkit pystyssä ja peukalo päällimmäisenä. Mecate-köysi kiinnitetään satulanuppiin. Trailissa ja ranch trailissa
ohjat saa siirtää yhteen käteen esteen suorituksen ajaksi, mikäli esteen suorittaminen sitä vaatii. Ranch
ridingissa ja ranch trailissa hackamorella ratsastettaessa voi ratsastaja pitää ohjia joko yhdessä tai kahdessa
kädessä.

605.56 Ohjien käyttö ja seuraukset virheellisestä käytöstä
Ohjien päitä, romalia tai mecate-köyttä ei saa käyttää merkinantovälineenä.
Sääntöjen vastainen ohjasote ja ohjien, ohjien päiden, romalin tai mecate-köyden käyttö sääntöjen vastaisesti,
aiheuttaa hylkäämisen, ellei kilpailulajien arvosteluperusteissa muuta määrätä.
Romalia ei saa pitää satulavyön edessä, eikä sillä saa millään tavoin antaa apuja hevoselle.
Vapaata kättä saa käyttää ohjan pituuden säätämiseen. Reiningissä hevosen liikkuessa vapaan käden käyttö
ohjaskädessä olevan ohjan pituuden säätämiseen tulkitaan kahden käden käytöksi, jolloin seurauksena on 0tulos (ks. 618, kohta g). Sääntöjen vastainen romalin käyttö otetaan muiden kilpailulajien arvosteluissa
huomioon siten kuin ko. kilpailulajin arvosteluperusteissa määrätään.

606. SATULA
Ratsastettaessa on käytettävä lännensatulaa. Lännensatulaksi katsotaan perinteinen lännensatula, jossa on
selvästi erottuva etukaari, jossa on jonkinlainen nuppi, korkea takakaari ja leveät helmat. Lännensatulassa on
istuttava hajareisin. Jalkoja pidetään jalustimissa, ellei rataan kuulu ratsastus ilman jalustimia. Satulassa voi olla
kaksi satulavyötä, joista takimmainen on ns. takavyö. Näissä säännöissä satulavyöllä tarkoitetaan etummaista
satulavyötä. Satulassa voi olla lisävarusteena rintaremmi.
Satulan alla käytetään western-tyylistä alustaa.

607. SALLITUT LISÄVARUSTEET
Ratsukko voi käyttää seuraavia lisävarusteita.
Lasso tai riata, joiden on oltava rullalla ja kiinnitettynä tiukasti satulaan.
Hevosen jalkasuojat ja / tai pintelit ja patjat (ei Easy Bootseja tai vastaavia) lukuun ottamatta kilpailulajeja:
western pleasure, western riding, trail.
Jalustimen päälliset (tapaderos).
Kannukset.
Kiinteä martingaali (tie-down) barrel racessa ja pole bendingissä.
Korvahuppu.
Kannusten on oltava western-tyyliset. Niiden kärki ei saa olla terävä. Kannuksessa voi olla rissa, jonka on
pyörittävä vapaasti. Kannuksia ei saa käyttää satulavyön edessä. Niiden virheellisestä käytöstä aiheutuu
kilpailulajien arvosteluperusteissa mainitut seuraukset.
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Urheilijan tulee esittää pyydettäessä käyttämänsä varusteet hevostarkastusta tekevälle eläinlääkärille,
tuomariston edustajalle tai stewardille.
Muiden, kuin näissä säännöissä lueteltujen lisävarusteiden käyttö (esim. raippa ja apuohjat, kylkisuoja) on
kielletty kilpailualueella.

608. POIKKEUKSET VARUSTEISSA
Barrel race- ja pole bending - kilpailulajissa saa käyttää millaista suitsitusta (kuolaimet, ohjat, apuohjat jne.)
tahansa hevosen iästä riippumatta. Ohjasote on vapaavalintainen, käytettävästä suitsituksesta riippumaton.
Ohjaskättä saa myös vaihtaa ratsastuksen aikana. Käytettävien varusteiden on oltava kuitenkin westerntyyppisiä. Tuomari voi kieltää liian ankariksi katsomiensa varusteiden käytön.

609. SÄÄNTÖJEN VASTAISET VARUSTEET JA PUUTTEET VARUSTEISSA
Kilpailulajikohtaisissa arvosteluperusteissa on seurauksia sääntöjen vastaisten varusteiden käytöstä.
Kankikuolaimen rikkoutunut kuolainhihna tai -ketju voi aiheuttaa hylkäämisen.
Urheilija ei saa oikeutta uuteen suoritukseen varusteissa esiintyvän puutteen vuoksi. Jos puute estää
suorituksen tai viivyttää sitä, voi tuomari hylätä ratsukon.

610. TUOMARIN OIKEUS MUUTTAA TAI POISTATTAA VARUSTEITA
Tuomarilla on oikeus tarkistaa varusteet.
Tuomarilla on oikeus muutattaa tai poistattaa sellaiset varusteet tai varusteiden osia, samoin kuin kannukset,
jotka ovat hänen mielestään vaaralliset, voivat antaa epäreilun kilpailuedun ja /tai vaikuttavat epäinhimillisiltä.
Samoin tuomari voi poistattaa epäasianmukaiset ja sääntöjenvastaiset varusteet.

611. VARALLA
612. VAATETUS
Urheilijan on pukeuduttava western-tyyliseen asuun. Tähän asuun kuuluu
-

pitkähihainen paita, jossa on kaulus,
pitkälahkeiset housut,
turvakypärä ja
cowboy-saappaat eli bootsit.

Ratsastajalla on oltava päässään turvakypärä hänen ollessaan kilpailukentällä ja verryttelyalueella. Oltaessa
ratsain muulla kilpailualueella ratsastajan päässä on aina oltava turvakypärä. Turvakypärän on oltava
asianmukaisesti kiinnitettynä.
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Vapaavalintaisia asusteita ovat: kannukset, chapsit, käsineet, liivi tai pusakka (tyyliin sopivat). Säätilan niin
vaatiessa voi tuomari sallia pitää edellä mainittujen asusteiden päällä muuta sopivaa vaatetusta.
Vaatetusta koskevia sääntöjä on soveltuvin osin noudatettava myös verryttelyalueella. Kypärän käyttöä
koskevat säännöt ovat voimassa myös verryttelyalueella.
(Ks. kilpailujen järjestämismääräykset ja –ohjeet).

613. YLEISIÄ ARVOSTELUPERUSTEITA
613.1 Sijoitus
Ratsukon pistemäärät ja sijoitus määräytyvät kunkin kilpailulajin määräysten mukaan. Ratsukot, joilla on sama
pistemäärä, sijoittuvat jaetulle sijalle. Kuitenkin ratsastettaessa tasapisteisiin 1. sijasta, ratsastetaan uusinta
tuomarin määräämällä tavalla tai paremmuus ratkaistaan muulla tuomarin määräämällä tavalla (Ks. SMkilpailujen ja lajimestaruuskilpailujen säännöt 1.4.) Lajeissa, joissa ei anneta pisteitä, tuomari ratkaisee
sijoituksen. Kussakin luokassa sijoittuu KS I:ssä määrätty ratsukoiden määrä (25.1.2.31§). Kilpailuissa voidaan
palkita myös em. useampi ratsukko.

613.2 Kaikkia lajeja koskevia määräyksiä
Tuomarilla on kaikissa kilpailulajeissa oikeus tarkistaa hevosen kunto ja varusteet.
Mikäli kilpailulajin suoritukseen kuuluu peruutus, voi tuomari pyytää sitä vain loppukilpailuun osallistuvilta.
Jos hevosella, jolla käytetään bosalia (hackamorea), on ihossa haava tai iho on rikki kohdasta, johon bosal
osuu, voi tuomari keskeyttää ratsukon suorituksen.
Tuomarilla on oikeus keskeyttää ja/tai hylätä ratsukon suoritus, mikäli hevonen ontuu selvästi eikä ontumista
voida pitää tilapäisenä askeleen epäpuhtautena tai hevonen ei muuten ole kilpailukuntoinen. Ratsukko
voidaan poistaa kilpailukentältä.
Tuomarilla on oikeus keskeyttää Ei tulosta ja Hylätty-tuloksen saaneen urheilijan suoritus, samoin kuin
reiningin 0-tuloksen saanut, jos ratsastaja koulii hevosta.
Seura-, alue- ja kansallisissa kilpailuissa tuomari ja/tai eläinlääkäri voi evätä hevosen lähtöoikeuden KS I:ssä
määrätyillä perusteilla. Suomenmestaruus- ja lajimestaruuskilpailuissa mainittua oikeutta käyttää tuomaristo
yhdessä eläinlääkärin kanssa.
Hevosen suun tai kielen sitominen aiheuttaa hylkäämisen.
Jos hevosen suusta vuotaa verta, voi tuomari keskeyttää ja / tai hylätä ratsukon suorituksen.
Suorituspisteitä ei saa vähentää siitä, miten hevonen kantaa häntäänsä, eikä myöskään siitä, kun hevonen
vastaa luonnollisesti apuihin, esimerkiksi laukanvaihdossa heilauttaa häntäänsä. Tuomari voi kuitenkin
harkintansa mukaan vähentää pisteitä, jos hevonen huiskii häntäänsä luonnottomasti tai korostetusti, samoin
jos hevosen häntä roikkuu liikkumatta jalkojen välissä eikä se näytä reagoivan normaalilla tavalla hevosen
liikkuessa.
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Ratsastajan putoaminen hevosen selästä tai hevosen kaatuminen (kaatuminen on tapahtunut, jos hevosen
lapa ja takaosa koskettavat samanaikaisesti maata) aiheuttavat hylkäämisen, ellei lajikohtaisissa
arvosteluperusteissa muuta määrätä.
Satulasta kummalla tahansa kädellä kiinni pitäminen aiheuttaa hylkäyksen kaikissa muissa lajeissa paitsi
nopeuslajeissa sekä reiningissä, trailissa ja western ridingissa, joissa siitä seuraa virhepisteitä. Ranch ridingissa
satulaan koskemisesta tai siitä kiinni pitämisestä ei rangaista.

614. ASKELLAJIT
Askellajit määritellään seuraavasti:
Käynti eli walk
on luonnollinen nelitahtinen askellaji, jossa koko kavio osuu maahan. Hevosen tulee liikkua suorana ja vapain
liikkein. Käynnin on oltava eteenpäinpyrkivää, ja askelten pituuden on oltava suhteessa hevosen kokoon.
Jog eli hidas ravi
on hidas, pehmeä, matkaa voittava, diagonaalisesti kaksitahtinen askellaji. Sen on oltava puhdas ja
tasapainoinen. Hevosen, joka menee käyntiä takajaloillaan, mutta ravaa etujaloilla, ei katsota liikkuvan
sallitussa askellajissa. Kun hevosta pyydetään lisäämään ravia tai jogia, on siirtymän oltava pehmeä, ja
askeleen on pidennyttävä kohtuullisesti (lisätty ravi tai jog). Jogissa / ravissa ei milloinkaan kevennetä, vaan
ratsastaja istuu satulassa.
Ravi
on luonnollinen kaksitahtinen askellaji, jonka on oltava matkaa voittavaa, tahdikasta ja tasapainoista. Pehmeys
on tärkeämpää kuin nopeus. Lyhyet ja nopeat liikkeet sekä liiallinen vauhti vaikuttavat negatiivisesti
arvosteluun.
Lisätyssä ravissa on tapahduttava ilmeinen askelpituuden lisäys.
Lope eli hidas laukka
on rauhallinen, rytmikäs kolmitahtinen askellaji. Vasemmassa kierroksessa on mentävä vasenta laukkaa ja
oikeassa kierroksessa oikeaa laukkaa, ellei kilpailulajin radassa muuta mainita. Hevosen, joka menee
nelitahtista laukkaa, ei katsota kulkevan sallitussa askellajissa. Hevosen on liikuttava laukassa luonnollisella
askeleella, ja sen olemuksen on oltava rentoutunut ja pehmeä. Hevosta on ratsastettava sille luonnollisessa
tempossa, ja hevosen pään on oltava sen rakenteelle sopivassa ja luonnollisessa kulmassa.
Keskilaukassa hevosen on venytettävä laukka-askeleiden pituutta ja näin kuljettava askeleiden aikana
pidemmän matkan kuin hitaassa laukassa.
Kaikissa askellajeissa hevosen on kannettava päätään ja kaulaansa luonnollisessa ja sopivassa muodossa
ottaen huomioon muun ohessa hevosen ruumiinrakenne.

615. MUUT LIIKKEET
Stop (pysähdys)=
hevonen pysähtyy kääntämättä kintereitään sivusuuntaan, pyöristäen selkänsä saaden takaosansa hyvin alleen.
Etuosa on irtonainen ja hevonen myötää päästään ja niskastaan.
Sliding stop (liukupysähdys laukasta)=
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Ks. yllä pysähdyksen määrittely. Lisäksi hevonen liukuu pysähdykseen siten, että asettaa takajalkansa alleen
etujalkojen jatkaessa liikettä eteenpäin.
Rollback=
pysähdys laukasta ja välitön käännös 180 astetta takaosan ympäri ja paluu vastakkaiseen suuntaan laukaten.
Käännös tehdään pysähdyksestä jatkuvana liikkeenä ilman paikoilleen jäämistä. Hevosen on käännyttävä
sisätakajalan ympäri, joka jää maahaan, ja astuttava ulkoetujalallaan sisäetujalan etupuolelta
Run-around=
Reiningissä päätyihin tehtävä puolikas ympyrä ennen roll-backiin tai pysähdykseen ratsastusta.
Side pass=
pohkeenväistö suoraan sivulle eli hevonen kulkee suoraan sivuittain kulkusuuntaan nähden.
Spin =
360 asteen käännös. Hevosen on käännyttävä sisätakajalan ympäri, joka jää maahaan, ja astuttava
ulkoetujalallaan sisäetujalan etupuolelta. Hevosen on oltava vartalostaan suora, ja liikkeen on oltava
yhtenäinen; jatkuva. Pää ja kaula voivat olla asettuneena aavistuksen menosuuntaan nenän ollessa luotiviivan
edessä. Hevosen on pysyttävä liikkeessä rentona.

616. – 617. VARALLA
KILPAILULAJIKOHTAISET ARVOSTELUPERUSTEET
618. REINING
a) Käytettävät radat (=ohjelmat) on määrätty näissä säännöissä. Tuomari valitsee niistä yhden, jonka kaikki
luokan kaikki osanottajat suorittavat. Reiningissä kaikki ratsastusosuudet suoritetaan laukassa.
b) Jokainen urheilija suorittaa määrätyn radan yksitellen.
Arvostelu alkaa välittömästi ratsukon saapuessa kentälle ja päättyy, kun viimeinen liike radasta on suoritettu.
Jokainen virhe ennen ohjelman aloittamista otetaan huomioon pisteissä.
c) Hevosen jokaisen liikkeen on oltava ratsastajan hallinnassa, eikä laji ole pelkästään hevosen ohjaamista.
Vauhdin on oltava koko ajan kontrolloitu.
Suoritus on parhaimmillaan, kun hevonen halukkaasti ja ilman näkyvää vastustusta toteuttaa ratsastajan
antamat ratsastusavut. Jokainen hevosen tekemä omaehtoinen liike tulkitaan kontrollin puutteeksi. Jokainen
poikkeama kirjoitetusta radasta tulkitaan kontrollin puutteeksi tai sen hetkelliseksi menettämiseksi, mikä
alentaa suorituspisteitä sen mukaan, kuinka vakava poikkeama on. Suorituspisteissä otetaan ansioina
huomioon radan liikkeiden suorituksen pehmeys, täsmällisyys, asenne ja kuuliaisuus sekä nopeus.
d) Ratsukolla on kentälle saapuessaan 70 pistettä.
Jokaisesta ohjelman mukaisesta liikkeestä annetaan suorituspisteitä välillä: -1,5 - + 1,5 (1/2 pisteen välein).
Liikkeen suorituksesta annettu pistemäärä 0 osoittaa, että liike on suoritettu virheettömästi ja ilman ansioita.
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Virhepisteitä saa säännöissä määrätyistä virheistä. Annetut virhepisteet vähentävät suorituksen
kokonaispistemäärää.
e) Seuraavista virheistä johtuen kilpailusuorituksesta ei saa lainkaan tulosta:
Ei tulosta (no score):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

hevosen sopimaton kohtelu,
sääntöjen vastaisten varusteiden käyttö,
sellaisen lisävälineen tai menetelmän käyttö, joka vaikuttaa hännän liikkumiseen,
urheilija ei kykene esittämään varusteita tai hevosta tuomarin suorittamaan tarkistukseen ja
urheilijan asiaton käyttäytyminen tuomaria kohtaan.
kylkisuojan käyttö

f) Ratsastaja saa selvittää ohjien päät koska tahansa ohjelman aikana. Ratsastaja saa selvittää hevosen harjan
jouhet rataan kuuluvien pysähdysten aikana.
g) Seuraavista virheistä on seurauksena:
0-tulos (score of 0):
a..3.e.1) enemmän kuin yksi sormi (etusormi) ohjien välissä kangella ratsastettaessa,
a..3.e.2) kahden käden käyttö ohjissa, lukuun ottamatta luokkia, joissa ohjia saa pitää molemmissa käsissä, tai
ohjaskäden vaihtaminen,
a..3.e.3) romalin käyttö sääntöjen vastaisesti (ks. sääntöjen kohta 605.6),
a..3.e.4) ohjelmaa ei suoriteta sellaisena kuin se on kirjoitettu,
a..3.e.5) ohjelman liikkeiden suorittaminen väärässä järjestyksessä,
a..3.e.6) sellaisten liikkeiden suorittaminen, jotka eivät kuulu ohjelmaan, esimerkiksi:
a) peruuttaminen enemmän kuin kaksi askelta, ja
b) kääntyminen enemmän kuin 90 astetta,
c) täydellinen pysähtyminen laukannoston jälkeen ennen ensimmäistä ratamerkkiä run-in – ohjelmissa
Pysähtymistä ympyrän ensimmäisellä neljänneksellä laukannoston jälkeen ei kuitenkaan tulkita ohjelmaan
kuulumattoman liikkeen suorittamiseksi, vaan askellajirikoksi, josta saa 2 (kaksi) virhepistettä.
a..3.e.7) sellainen puute varusteissa, joka hidastaa radan suorittamista;
a..3.e.8) sellainen hevosen kieltäytyminen avuista tai niiden vastustelu, joka viivyttää ohjelman suorittamista
a..3.e.9) hevosen ryntääminen (karkaaminen avuilta) tai hevosen ohjaamisen epäonnistuminen siten, että on
mahdotonta erottaa, noudatetaanko ohjelmaa vai ei,
a..3.e.10) ratsastaminen jogissa / ravissa yli puoli ympyrää tai yli puolet kentän pituudesta,
a..3.e.11) spinin ylimeno enemmän kuin 1/4 kierrosta
a..3.e.12) hevosen kaatuminen tai ratsastajan putoaminen,
a..3.e.13) ohjan putoaminen ja sen osuminen maahan hevosen ollessa liikkeessä
a..3.e.14) jos trot-in – ohjelmassa ei kykene ravaamaan suurinta osaa matkasta kentän keskelle
a..3.e.15) radassa jossa on run-around, rollback ylittää keskilinjan joko rollbackiin tultaessa tai rollbackista
lähtiessä
Jos tuloksena on ”Ei tulosta” tai ”0-tulos”, ei ratsukko voi sijoittua kyseisessä luokassa.
0-tuloksella voi kuitenkin päästä mahdollisesti järjestettävälle jatkokierrokselle.
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h) Seuraavista virheistä saa 5 (viisi) virhepistettä:
1) kannuksien käyttö satulavyön edessä,
2) käden tai käsien käyttäminen hevosen pelottamiseen tai kiittämiseen,
3) satulasta kiinnipitäminen kädellä tai käsillä ja
4) räikeä tottelemattomuus, kuten potkiminen, pureminen, pukittaminen, pystyyn nouseminen sekä muu
niskurointi.
i) Seuraavista virheistä saa 2 (kaksi) virhepistettä:
1) askellajirikko,
2) jähmettyminen spinissä tai rollbackissä,
3) jos walk-in – ohjelmissa ei saavu käynnissä kentän keskelle ennen laukkaosuuden alkua tai ei pysähdy
ennen sitä,
4) jos run-in – ohjelmissa ei nosta laukkaa tai askellaji rikkoontuu ennen ensimmäistä ratamerkkiä
5) jos hevonen ei ohita kokonaan määrättyä ratamerkkiä, ennen kuin aloittaa pysähtymisen.
j) Ympyröiden ja kahdeksikkojen aloittaminen tai esittäminen väärässä laukassa arvostellaan seuraavasti:
Joka kerta, kun hevonen on väärässä laukassa, saa 1 (yhden) virhepisteen. Väärän laukan virhepisteet lasketaan
yhteen, ja tuomarin on vähennettävä yksi virhepiste jokaiselta ympyrän kehän neljännekseltä tai miltä tahansa
muulta osalta, jossa hevonen on väärässä laukassa.
Jos laukanvaihto myöhästyy ohjelmassa vaaditussa laukanvaihtokohdassa yhden askeleen, saa 0,5 (puoli)
virhepistettä.
k) 0,5 (puoli) virhepistettä saa, jos ympyrä tai rollbackistä poistuminen alkaa ravissa enintään kahden askeleen
verran. Ravaamisesta (jogging) enemmän kuin kaksi askelta, mutta kuitenkin vähemmän kuin 1/2 ympyrää tai
vähemmän kuin puolet kentän pituudesta, saa 2 (kaksi) virhepistettä.
l) 0,5 (puoli) virhepistettä saa, jos spin jää vajaaksi enintään 1/8 tai menee yli enintään yhden kahdeksasosan
(1/8) käännöksestä.
1 (yhden) virhepisteen saa, jos spin jää vajaaksi tai menee yli välillä: yli 1/8 - 1/4 osa käännöksestä.
m) Radoilla, joissa on pitkien sivujen laukkaosuus, on päädyn kaarevalla osalla ratsastettava myötälaukkaa.
Väärästä laukasta saa virhepisteitä seuraavasti:
1/2 kaarta tai vähemmän väärää laukkaa: 1 (yksi) virhepiste ja
väärää laukkaa enemmän kuin 1/2 kaarta: 2 (kaksi) virhepistettä.
n) 0,5 (puoli) virhepistettä saa, jos ratsastaa pysähdyksessä tai rollbackissä 6 metriä lähemmäksi kentän
sivuseinää tai aitaa.
o) 0,5 (puoli) virhepistettä saa, jos ohjelmassa jossa on run-around ei pysy vähintään 3 metriä kentän
keskipisteestä, pienillä kentillä tuomari voi käyttää harkintaa
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619. FREESTYLE REINING
1) Reining-liikkeet pohjautuvat niihin liikkeisiin, joita karjahevoset joutuvat suorittamaan karjankäsittelyn
aikana, ja nämä liikkeet on jalostettu sellaisiksi korkeatasoisiksi liikkeiksi, joita reiningissä tänä päivänä
kilpailuissa esitetään. Freestyle reiningissä ratsastajalla on mahdollisuus esittää nämä liikkeet luovasti ja
yhdistää liikkeet musiikkiin ja sen mukaan luotuun koreografiaan. Urheilijoita kannustetaan käyttämään
musiikkia, joka auttaa esittämään hevosen liikkeitä yleisöön vetoavalla tavalla. Musiikin käyttö on pakollista.
2) Lännenratsastuksen lajisääntöjen lisäksi freestyle-reiningissä noudatetaan seuraavia sääntöjä.
3) Pakolliset, esitettävät liikkeet:
3.1 Vähintään 4 spiniä oikealle (yhtenäisesti)
3.2 Vähintään 4 spiniä vasemmalle (yhtenäisesti)
3.3 Vähintään 3 pysähdystä
3.4 Vähintään 1 laukanvaihto oikealta vasemmalle
3.5 Vähintään 1 laukanvaihto vasemmalta oikealle
Liikkeet arvostellaan lajisääntöjen tai FEI:n sääntöjen mukaan kilpailutasosta riippuen.
4) Urheilijaa arvostellaan vain hänen ollessaan ratsailla. Hevosta on ratsastettava hajareisin (naistensatula
käy).
5) Ohjasote voi olla yhden tai kahden käden ote, tai hevosta voidaan ratsastaa myös ilman käden käyttöä. Mitä
tahansa säännöissä hyväksyttyä kuolainta saadaan käyttää tai ratsastaa ilman kuolainta ja suitsia.
Freestyle reining -luokkaan osallistuvia hevosia saadaan kilpailualueella taluttaa riimussa, jos ohjelman
suorittaminen sitä edellyttää.
6) Vaadittujen liikkeiden esittämättä jättäminen tai epäonnistuminen esittämisessä aikarajan puitteissa johtaa
0-tulokseen.
7) Ohjelmaan voi sisällyttää ylimääräisiä liikkeitä: rollback, peruutus, temponlisäys sekä ei-klassiset reiningliikkeet, kuten pohkeenväistö ja sidepass ovat hyväksyttyjä, ja ne otetaan huomioon pisteissä. Pakollisia
liikkeitä voi toistaa, mutta ne ainoastaan joko lisäävät tai vähentävät näistä liikkeistä jo annettuja pisteitä
(kaikki liikkeet arvostellaan ja niiden keskiarvo on liikkeen lopullinen suorituspiste).
8) Aikaa koko suoritukseen on enintään 3½ minuuttia. Aika alkaa, kun suorituksen intro tai musiikki alkaa
(kumpi on ensin) ja loppuu kun musiikki loppuu. Jos epäonnistuu suorittaa ohjelman tässä ajassa, on tuloksena
0.
9) Pääpaino tässä lajissa on suorittaa reining-liikkeet musiikin tahdissa. Varusteet määräytyvät
lännenratsastuksen lajisääntöjen mukaan, ja lisäksi niiden on oltava inhimillisiä. Ilman satulaa voidaan
ratsastaa.
Naamiaisasu on sallittu, mutta ei pakollinen.
10) Lavasteet on sallittu, mutta ne eivät saa missään vaiheessa estää tuomarin työskentelyä. Lavasteista ei saa
lisäpisteitä.
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Freestyle reiningin arvostelu
1) Pakollisista liikkeistä annetaan pisteitä kuten reiningissä ja ne merkitään nimenomaan freestyle reiningille
suunniteltuun arvostelupöytäkirjaan. Ylimääräisistä liikkeistä, siirtymisistä ja liikkeistä, jotka eivät ole
varsinaisia reining-liikkeitä, annetaan yksi yhteinen arvostelupiste, joka merkitään sille varattuun kohtaan
pöytäkirjassa. Jos erillistä taiteellista tuomaria ei käytetä, arvostelee tuomari lisäksi taiteellisen vaikutelman
käyttäen pisteasteikkoa -2 …+2.
Pakollisissa liikkeissä arvostellaan tekninen ja taiteellinen suoritus.
2) Jos ratsukot saavat tasapisteet, tekniset suorituspisteet ratkaisevat sijoituksen. Jos urheilijat ovat edelleen
tasapisteissä, sija jaetaan urheilijoiden kesken.
3) Tuomarin tehtävänä on varmistaa, että vaaditut liikkeet tulee suoritettua. Kehäsihteeriä tulee käyttää
avustamaan tuomaria vaadittujen liikkeiden kirjaamiseen sitä mukaa, kuin ratsukot ne suorittavat.
4) Kilpailun johdolla on oikeus kieltää kilpailun henkeen sopimattoman musiikin tai asun käyttämisestä ja
päättää valaistuksen käyttämisestä.

620. WESTERN RIDING
a) Lajissa arvostellaan hevosen askellajien laatu, kuuliaisuus, tavat ja luonne sekä laukanvaihdot. Hevosen on
esiinnyttävä sopivassa tempossa, ja sen tulee olla herkkä, hyvätapainen, irtonaisesti ja kevyesti liikkuva.
b) Arvostelussa painotetaan seuraavia asioita: pehmeys ja tasainen tahti askellajeissa (esimerkiksi radan
ratsastaminen samassa tahdissa), hevosen kyky vaihtaa laukka tarkasti, kevyesti ja toistuvasti samanaikaisesti
etu- ja takajaloilla keskellä, merkkien välissä.
Voidakseen suorittaa tasapainoisen laukanvaihdon hevosen tulee kantaa päänsä luonnollisessa ja rennossa
asennossa, niskan ollessa säkälinjan tasalla tai hieman sen yläpuolella.
Hevosen ei tule kantaa päätään luotilinjan takana tai kulkea turpa liiallisesti luotilinjan edessä. Hevosen on
kannettava päätään rentoutuneesti niska kohtuullisesti taipuneena osoittaen reagointia ratsastajan käteen.
Hevosta on ratsastettava kevyellä ohjastuntumalla tai kohtuullisen löysin ohjin (vrt. ohjasote western
pleasuressa). Hevosen on ylitettävä puomi sekä ravissa että laukassa rikkomatta askellajia tai muuttamatta
huomattavasti askelta.
c) Käytettävät radat on määrätty näissä säännöissä. Tuomari valitsee niistä yhden, jonka kaikki luokan
osanottajat suorittavat. Tuomari vastaa siitä, että rata on rakennettu oikein.
d) Ratojen piirustusmerkit, ja merkkien käyttö radalla:
Kahdeksan pientä ympyrää tarkoittavat muovikartioita, joita suositellaan käytettäväksi. Radan sivuilla, joissa
on viisi merkkiä (ks. ratapiirustus osassa VI), merkkien on oltava tasaisin välein mitattuna, etäisyyden on oltava
9-15 metriä. Radassa nro 1 vastakkaisella sivulla olevien kolmen merkin on oltava kohdakkain vastapuolen
merkkien kanssa.
Jos kentän koko sallii, olisi merkkien oltava vähintään 4,5 metrin etäisyydellä aidasta / seinästä, ja radan
leveyden olisi oltava 15-24 metriä.
Puomit ovat piirretty ratapiirroksiin suorakaiteina. Käytettävien puomien on oltava kestäviä, ja vähintään 2,5
metriä pitkiä.
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Viiva osoittaa hevosen kulkusuunnan ja askellajin: pisteviiva (...) merkitsee käyntiä, katkoviiva (- - - ) ravia ja
yhtenäinen viiva ( ___) laukkaa. Varjostettu alue kuvaa merkkien välistä aluetta, jossa laukanvaihdot on
suoritettava. Ks. sääntöjen osa VI, jossa merkkien selitykset.
Kentän tai radan kohdalla, josta käynti tulee aloittaa, on oltava aloitusmerkki. Radassa nro 1 merkki on
sijoitettava vähintään 4,5 m ennen ensimmäistä muovikartiota. Radoissa 2, 3, 4 ja 5 merkki sijoitetaan samalle
kohdalle kuin ensimmäinen muovikartio. Seuraavana vuorossa oleva urheilija ei saa mennä aloitusmerkille
ennen kuin rataa suorittava urheilija on ohittanut aloitusmerkkiä ympäröivän alueen viimeisen kerran.
Ratsukolla on suorituksen alussa 70 pistettä. Jokaisesta ohjelman mukaisesta liikkeestä annetaan
suorituspisteitä välillä:
-1,5 - + 1,5 seuraavasti:
-1,5 erittäin heikko,
-1 heikko,
-0,5 heikohko,
0 keskitasoinen,
+ 0,5 hyvä,
+ 1 erittäin hyvä ja
+ 1,5 erinomainen.
Liikkeen suorituksesta annettu pistemäärä 0 osoittaa, että liike on suoritettu virheettömästi ja ilman ansioita.
Suorituspisteet kirjataan erikseen virhepisteistä. Virhepisteet vähentävät kokonais-pistemäärää. Virheet voivat
johtaa myös siihen, että tulos on kokonaisuudessaan hylätty.
Ks. lännenratsastuksen ratapiirrokset-vihko, jossa western ridingin virhepisteytyskaaviot (sääntöjä selventäviä
piirroksia).
Virhepisteet:
Seuraavista virheistä on seurauksena:
Hylätty:
1) sääntöjen vastaisten varusteiden käyttö,
2) hevosen sopimaton kohtelu,
3) radan ratsastaminen virheellisesti (väärä rata) (jos ohjelmassa 6 ja 8 ei korjaa väärää laukkaa ennen
seuraavaa ohjelman mukaista tehtävää)
4) ratamerkin kaataminen,
5) puomin suorittamatta jättäminen,
6) vakava kieltäytyminen - pysähtyminen ja peruuttaminen enemmän kuin kaksi askelta tai yli 4 poljentaa
etujaloilla,
7) vakava tottelemattomuus tai hevosen kouliminen,
8) laukannoston epäonnistuminen radalla 1a ennen pitkän sivun kulmamerkkiä,
9) neljä tai useampi laukanvaihto ravin kautta, tai epäonnistuminen laukanvaihdoissa,
10) ylikääntyminen enemmän kuin ¼ kierrosta.
11) epäonnistuminen laukannostossa 10 m sisällä määrätystä alueesta radoilla 2a, 3a, 4 ja 5 sekä 1b, 2b ja
3b paitsi seurakilpailujen luokissa.
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Virheitä, jotka aiheuttavat hylkäämisen, paitsi seurakilpailujen ja youth-luokissa, joissa ne lasketaan virheiksi ja
vähennetään vakavuuden mukaan:
pään kantaminen jatkuvasti liian alhaalla eli korvan kärjet ovat säkälinjan alapuolella ja
jatkuva kaulan ylitaipuminen ja jännittyneisyys, joka aiheuttaa hevosen turvan menemisen luotilinjan taakse.
Seuraavista virheistä saa 5 (viisi) virhepistettä:
1) väärä laukka seuraavaan laukanvaihtoalueeseen saakka (Huomaa: laukanvaihto epäonnistuu, mukaan
lukien ristilaukka. Kahdesta perättäin tapahtuvasta laukanvaihdon epäonnistumisesta saa kaksi viiden
(5) pisteen vähennystä.) ja
2) räikeä tottelemattomuus, mukaan lukien potkiminen, pureminen, pukittaminen ja pystyyn
nouseminen.
3) satulasta kiinni pitäminen kummalla tahansa kädellä
Seuraavista virheistä saa 3 (kolme) virhepistettä:
1) väärä askellaji (jog tai lope), tai ei pysähdy radalla kolmen metrin sisällä ennen tai jälkeen määrättyä
kohtaa,
2) laukanvaihto ravin kautta,
3) väärä laukka ennen tai jälkeen laukanvaihtoalueen,
4) ylimääräinen laukanvaihto missä vaiheessa tahansa (lukuun ottamatta ylimääräisen laukanvaihdon
korjausta ja väärän laukan korjausta),
5) radoilla 1a, 1b, 3a, 3b laukan noston epäonnistuminen 9 metrin sisällä ravipuomin ylityksestä,
6) askellajirikko käynnissä tai jogissa enemmän kuin kaksi askelta,
7) askellajirikko laukassa

Seuraavista virheistä saa 1 (yhden) virhepisteen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

osuma puomiin tai puomin siirtyminen,
väärä laukka enemmän kuin yksi askel ennen tai jälkeen laukanvaihtoalueen,
virheellinen puomin askeltaminen laukassa (puomi jää etu- tai takajalkojen väliin laukassa) ja
askellajirikko käynnissä tai jogissa kaksi askelta tai vähemmän.
laukanvaihdon aikana takajalat ponnistavat samanaikaisesti maasta (tasajaloin)
takajalkojen jälkeen jääminen laukanvaihdossa ja eriaikainen laukanvaihto etu- ja takajaloilla (ei vaihda
samanaikaisesti edestä ja takaa).

Seuraavista virheistä saa 0,5 (puoli) virhepistettä:
1 ) kevyt kosketus puomiin,
g) Suorituspisteitä korotetaan:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

etu- ja takajalkojen yhtäaikaisesta laukanvaihdosta,
täsmällisesti, määrätyssä kohdassa tapahtuvasta laukanvaihdosta,
täsmällisesti ja sulavasti suoritetusta radasta,
tasaisesta tahdista,
kuuliaisuudesta kevyille ohjas- ja pohjeavuille,
hevosen asenteesta ja luonteesta ja
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7) hevosen rakenteesta ja kunnosta.
Suorituspisteitä vähennetään:
1)
2)
3)
4)
5)

huomattavasta suun aukomisesta,
ratsastajan apujen ennakoinnista ja
kompastumisesta,
pään kantamisesta liian korkealla,
pään kantamisesta liian alhaalla (korvan kärjet ovat säkälinjan alapuolella),

6) kaulan ylitaipumisesta ja jännittyneisyydestä, joka aiheuttaa hevosen turvan menemisen luotilinjan taakse ja

7) turvan menemisestä liiallisesti luotilinjan etupuolelle.
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621. TRAIL
Arvostelu perustuu siihen, kuinka hyvin hevonen suoriutuu esteistä. Pääpaino on hevosen käyttäytymisellä ja
tavalla reagoida ratsastajan apuihin. Lisäksi huomioidaan hevosen liikkeiden laatu.
Pluspisteitä annetaan hevoselle, joka selviytyy esteistä tyylikkäästi ja taidokkaasti sopivalla nopeudella.
Nopeudella ei tule vaarantaa virheetöntä suoritusta. Pluspisteitä annetaan myös hevoselle, joka osoittaa
tarkkaavaisuutta esteillä ja pystyy itse valitsemaan kulkureitin sellaisilla esteillä, jotka sen sallivat. Pluspisteitä
annetaan myös siitä, jos hevonen vastaa herkästi ratsastajan apuihin vaikeilla esteillä.
Pisteitä vähennetään tarpeettomasta hidastelusta estettä lähestyttäessä tai sitä suoritettaessa. Pisteitä
vähennetään myös, jos hevonen ei aidosti huomioi esteitä.
Rataa ei tule suunnitella siten, että hevoset joutuvat työskentelemään uralla. Radan kulkureitit on
suunniteltava siten, että esteiden välillä voidaan ratsastaa kaikki kolme askellajia (käynti, ravi ja laukka), joiden
puhtaus ja tahti otetaan huomioon suorituspisteissä. Esteiden välisellä tiellä hevosen tulisi kantaa päänsä
luonnollisessa ja rennossa asennossa, niskan ollessa säkälinjan tasalla tai hieman sen yläpuolella. Hevosen ei
tulisi kantaa päätään luotilinjan takana tai kulkea turpa liiallisesti luotilinjan edessä. Tuomari valitsee esteiden
välillä käytettävän askellajin.
Tuomari laatii kuhunkin luokkaan radan, jonka urheilijat suorittavat yksitellen. Ratapiirroksen ohjeineen on
oltava urheilijoiden saatavilla näiden sääntöjen kohdassa 603.5 määrätyllä tavalla.
Ratsukolla on suorituksen alussa 70 pistettä. Esteiden suorituksesta voi saada plus- tai miinuspisteitä.
Jokaiselta esteeltä kirjataan suorituspisteet, ja niitä annetaan välillä:
-1,5 - + 1,5 seuraavasti:
-1,5 erittäin heikko,
-1 heikko,
-0,5 heikohko,
0 oikea suoritus,
+ 0,5 hyvä,
+ 1 erittäin hyvä ja
+ 1,5 erinomainen.
Esteen suorituksesta annettu pistemäärä 0 osoittaa, että este on suoritettu virheettömästi ja ilman ansioita.
Saadut suorituspisteet kirjataan erilleen virhepisteistä. Virhepisteitä voi saada kohdassa e) mainituista
virheistä. Virhepisteet vähentävät kokonaispistemäärää. Virheet voivat johtaa myös siihen, että tulos on
kokonaisuudessaan hylätty (0-tulos).
Virhepisteet:
Seuraavista virheistä saa 0,5 (puoli) virhepistettä:
-

jokainen kevyt kosketus puomiin, tolppaan, merkkiin, kasviin tai esteen osaan

Seuraavista virheistä saa 1 (yhden) virhepisteen:
-

jokainen kosketus puomiin, tolppaan, merkkiin, kasviin tai esteen osaan tai niiden päälle astuminen,
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-

väärä askellaji tai askellajirikko kaksi askelta tai vähemmän käynnissä tai ravissa,
käynnissä tai jogissa poljenta molemmilla etu- tai takajaloilla alueelle tai väliin, johon on sallittu vain
yksi poljenta,
astuminen yli määrätystä alueesta tai epäonnistunut astuminen alueelle ja
virheellinen puomin askeltaminen laukassa: puomi jää etujalkojen tai takajalkojen väliin laukassa
virheellinen askelmäärä tehtävässä, jossa askelmäärä erikseen määritelty
Seuraavista virheistä saa 3 (kolme) virhepistettä:

-

väärä askellaji tai askellajirikko käynnissä tai ravissa enemmän kuin kaksi askelta,
väärä laukka tai askellajirikko laukassa (lukuun ottamatta virheellisen laukan korjaamista),
korotetun puomin, merkin, tynnyrin, kasvin tai esteen kaataminen tai huomattava esteen rikkominen,
astuminen esteen rajojen ulkopuolelle, putoaminen tai hyppääminen esteen, jolle määritelty selkeät
rajat, ulkopuolelle yhdellä jalalla kun jalka on jo esteen sisäpuolella; mukaan lukien yhden jalan
poisjääminen esteen osasta kulkureitillä.
Seuraavista virheistä saa 5 (viisi) virhepistettä:

-

-

satulasta kiinni pitäminen kummalla tahansa kädellä
sadetakin tai muun kannettavan esineen pudottaminen,
ensimmäinen tai toinen peräkkäinen kieltäytyminen, seisahtuminen tai pyrkimys välttää esteen
suorittaminen väistämällä tai peruuttamalla
otteen menettäminen portista tai naruportin pudottaminen,
vapaan käden käyttäminen kiittämiseen tai pelottamiseen,
esteen rajojen ulkopuolelle astuminen, putoaminen tai hyppääminen esteen, jolle määritelty selkeät
rajat, ulkopuolelle useammalla kuin yhdellä jalalla, kun jalka on jo esteen sisäpuolella; mukaan lukien
useamman kuin yhden jalan poisjääminen esteen osasta kulkureitillä,
räikeä tottelemattomuus (mukaan lukien potkiminen, pukittaminen, pystyyn nouseminen, niskurointi),
virheet esteiden välillä (otetaan huomioon vakavuuden mukaan):
pään kantaminen liian korkealla,
pään kantaminen liian alhaalla (korvan kärjet säkälinjan alapuolella),
kaulan ylitaipuminen ja jännittyneisyys, joka aiheuttaa hevosen turvan menemisen luotilinjan taakse,
turvan liiallinen meneminen luotilinjan etupuolella ja
suun liiallinen aukominen.

Seuraavista virheistä on tuloksena hylätty:
-

-

-

kahden käden käyttö ohjissa (lukuun ottamatta luokkia, joissa saa ratsastaa nivelkuolaimella ja / tai
hackamorella eli bosalilla (ks. kohta 605.1.1) tai ohjaskäden vaihto, lukuun ottamatta tilanteita, joissa
esteen suorittaminen edellyttää vaihtamaan kättä,
romalin käyttö sääntöjen vastaisesti (ks. 605.6),
esteiden suorittaminen väärin tai muussa kuin määrätyssä järjestyksessä,
jos porttia ei saa avattua tai suljettua (tai tapahtuu jokin muu virhe, jonka johdosta porttia ei saa
suoritettua oikein), paitsi seurakilpailujen luokissa, joissa virheen tehneet sijoitetaan niiden
ratsukoiden perään, jotka ovat suorittaneet radan ilman em. virhettä.
ei yritä lainkaan suorittaa estettä,
varusterikko, joka viivästyttää radan suoritusta,
toistuva tai liiallinen koskeminen hevosen kaulaan pään laskemiseksi
saapuminen esteelle tai siltä poistuminen tai sen suorittaminen väärältä puolelta tai väärästä
suunnasta,
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-

työskentely esteellä väärästä suunnasta – mukaan lukien käännöksen ylimeno enemmän kuin ¼
käännöstä,
ratsastaminen merkityn alueen tai radan ulkopuolella,
kolmas peräkkäinen kieltäytyminen, seisahtuminen tai pyrkimys välttää esteen suorittaminen
väistämällä tai peruuttamalla
ratsukko ei pysty lainkaan esittämään määrättyä askellajia esteiden välillä,
ratsukko ei seuraa määrättyä reittiä esteiden välillä,
virheitä esteiden välisellä tiellä, jotka aiheuttavat hylkäämisen, paitsi seurakilpailujen ja youth-luokissa,
joissa ne lasketaan virheiksi ja arvioidaan niiden vakavuuden mukaan:
pään kantaminen jatkuvasti liian alhaalla eli korvan kärjet ovat säkälinjan alapuolella ja
jatkuva kaulan ylitaipuminen ja jännittyneisyys, joka aiheuttaa hevosen turvan menemisen luotilinjan
taakse.

f)
Rata on suunniteltava siten, ettei tarkoituksellisesti houkutella hevosta ansaan, eikä esteistä saa
tehdä liian vaikeita. Vahinkojen välttämiseksi kaikki tiet ja esteet on suunniteltava turvallisiksi. Ratojen on
oltava vaikeusasteeltaan luokkaan sopivia.
Esteiden etäisyydet ja välit mitataan sisäpinnasta sisäpintaan huomioiden hevosen normaali kulkutie. Jotta
tuomari voisi arvioida ravin, tarvitaan siihen vähintään 9 metrin väli ja laukkaa varten vähintään 15 metrin väli.
g)
Rikkoutunut este korjataan jokaisen ratsukon suorituksen jälkeen. Yhdistelmäeste korjataan vasta,
kun rata on suoritettu loppuun riippumatta siitä missä vaiheessa rikkoutuminen on tapahtunut.
h)
Radalla on oltava vähintään kuusi estettä. Niistä kolmen on oltava näissä säännöissä määrättyjä
pakollisia esteitä ja vähintään kolme muuta näissä säännöissä määrättyjä valinnaisia esteitä.
i)

Pakolliset esteet:

1) Portin aukaiseminen, sen läpi kulkeminen ja sen sulkeminen (otteen menettämisestä saa virhepisteitä).
Portin on oltava turvallinen sekä ratsastajalle että hevoselle. Jos portin avautuvan osan alla on puinen,
metallinen tai muovinen tuki, niin portti on suoritettava porttia eteenpäin työntäen.
2) Vähintään neljän puomin yli ratsastaminen. Ne voivat olla asetettuna suoraan linjaan, kaarevasti, ristikkäin
tai korotettuna.
Puomeja saa korottaa jäljempänä määrätyllä tavalla. Ravi- ja laukkapuomeja ei saa kuitenkaan korottaa
koulutusluokissa. Kaikki korotukset on varmistettava niin, etteivät ne pääse vapaasti pyörimään. Korkeus
mitataan maasta esteen yläosaan.
Puomien etäisyydet on mitattava, ja mittauspisteinä on hevosen oletettu kulkureitti.
Käynti-, ravi- ja laukkapuomien välien on oltavaa seuraavien mittojen mukaiset tai niiden kerrannaisia.
Käyntipuomien välin on oltava 40 - 60 cm, ja niitä voidaan korottaa korkeintaan 30 cm. Korotettujen puomien
välin on oltava vähintään 55 cm.
Ravipuomien välin on oltava 90 -100 cm, ja niitä voidaan korottaa korkeintaan 20 cm.
Laukkapuomien välin on oltava 1,8 – 2 metriä, ja niitä voidaan korottaa enintään20cm.
3) Peruutuseste. Peruutettavien esteiden välin on oltava vähintään 70 cm. Jos se on korotettu, välin on oltava
vähintään 75 cm. Peruutuseste ei voi olla kiinteä esine, kuten puu- tai metallitanko.
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a) Peruutusesteenä voi olla peruuttaminen vähintään kolmen merkin ympäri
b) Peruutuseste voi olla L-kuvio, V-kuvio, U-kuvio, suoraperuutus tai jokin
samankaltainen peruutusreitti. Tällaisia esteitä saa korottaa enintään 60 cm.
j)

Valinnaiset esteet:
1) vesieste (oja tai pieni vesihauta). Metallia tai liukasta pohjamateriaalia ei saa käyttää. Vesiestettä ei
saa täyttää vedellä.
2) serpentiinin muodossa olevat käynti- tai raviesteet. Ravissa esteiden välin tulee olla vähintään 1,8
metriä,
3) esineen kuljettaminen paikasta toiseen (vain kohtuullisen helposti siirrettävä esine),
4) puisen sillan yli ratsastaminen (suositusleveys vähintään 90 cm ja pituus vähintään 180 cm.) Sillan on
oltava jykevä, turvallinen ja se suoritetaan vain käynnissä,
5) sadetakin pukeminen ja riisuminen,
6) esineen laittaminen postilaatikkoon ja sieltä pois ottaminen,
7) side pass -puomi (pohkeenväistö suoran sivulle hevosen jalkojen ollessa määrätyllä tavalla). Puomia
voidaan korottaa enintään 30 cm,
8) neliön muotoon sijoitetut neljä puomia. Puomit on sijoitettava siten, että puomien väliin jää vapaata
työskentelytilaa vähintään 1,8 metriä. Urheilijat ratsastavat neliön sisään määrätystä suunnasta. Kun
kaikki neljä jalkaa ovat neliön sisällä, suoritetaan käännös siten kuin on määrätty, ja poistutaan sen
jälkeen neliöstä,
9) mikä tahansa turvallinen ja siirrettävä este, jonka voidaan olettaa tulevan vastaan maastossa, ja
10) mikä tahansa kahden tai useamman esteen yhdistelmä.

k)

Kiellettyjä esteitä ja tehtäviä ovat:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

renkaat,
eläimet,
piilotetut esteet,
muoviputket,
ratsailta laskeutuminen,
hypyt,
heiluva tai liikkuva silta,
vesieste, jossa on kelluvia tai liikkuvia osia,
tuli, jää, palosammutin jne.,
korotettu puomi, jonka pyörimistä ei ole estetty ja
hevosen jättäminen seisomaan ohjat maassa ilman ratsastajaa.

l)
Tuomarin on aina tarkistettava rakennettu rata kävelemällä se läpi, ja hänellä on oikeus sekä
velvollisuus tehdä mitä tahansa muutoksia rataan. Tuomari voi siirtää tai poistaa minkä tahansa esteen, jonka
katsoo vaaralliseksi tai liian kiinteäksi. Jos tuomari huomaa kilpailun aikana jonkin esteen vaaralliseksi, niin este
on korjattava tai poistettava. Jos este joudutaan poistamaan radalta sen jälkeen, kun sen on joku suorittanut,
on esteeltä kirjatut pisteet poistettava sen suorittaneilta.
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622. RANCH TRAIL
622.1 Yleistä
Lajin tarkoituksena on osoittaa lännenhevosen monipuolisuutta ja kykyä suoriutua erilaisista työtehtäviin
verrattavista tehtävistä. Ratsukossa arvostetaan liikkeiden oikeaa suoritusta, tehokkuutta ja tarkkuutta
radan ja esteiden suorittamisessa. Hevosella on oltava tarkkaavainen asenne esteiden välillä ja sen on
kuljettava määrätyssä askellajissa. Arvostelussa palkitaan hyvin koulutettua, valpasta ja hyvätapaista
hevosta, joka pystyy oikein selviytymään radasta.
Hevosella on suositeltavaa käyttää sopivaa ja hyvin hoidettua ns. työsatulaa ja muita työntekoon
tarkoitettuja lännenvarusteita. Sallitut ja kielletyt varusteet määräytyvät näiden sääntöjen kohtien 605. –
610. mukaan.

622.2 Rata
Radassa on vähintään kuusi ja enintään 9 estettä. Esteet valitaan siten, että niiden suorittaminen osoittaa
hevosen taitoa, kykyä ja halukkuutta suorittaa sellaisia erilaisia tehtäviä, joita voidaan katsoa esiintyvän
päivittäisissä ranchin toiminnoissa. Esteiden on oltava mahdollisuuksien mukaan aitoja ja luonnollisia
esteitä. Jos mahdollista, niin rata tulisi rakentaa luonnollisiin olosuhteisiin eikä kilpakentälle. Hevosella on
oltava tarkkaavainen asenne esteiden välillä ja sen on kuljettava määrätyssä askellajissa. Rata on
suunniteltava siten, ettei tarkoituksellisesti houkutella hevosta ansaan, eikä esteistä saa tehdä liian vaikeita.
Vahinkojen välttämiseksi kaikki tiet ja esteet on suunniteltava turvallisiksi. Ratojen on oltava
vaikeusasteeltaan luokkaan sopivia.
Tuomarin tulee tarkistaa rata ja tuomarilla on oikeus ja velvollisuus muuttaa ja poistattaa este, josta voi
aiheutua vaaraa. Esteen rikkoutuessa tulee se joko korjata tai poistaa radalta. Jos estettä ei voi korjata
luokan ollessa kesken ja osa hevosista on ehtinyt jo suorittaa rikkoutuneen esteen tulee esteestä saadut
pisteet poistaa ne jo suorittaneilta ratsukoilta.

622.3 Askellajit ja ohjasote
Hevonen esitetään kolmessa eri askellajissa: käynnissä, ravissa ja laukassa. Askellajit esitetään esteiden
välillä, ja ne on merkittävä ratapiirrokseen. Käynti voidaan arvostella esteen yhteydessä tai sen
lähestymisessä. Raviosuuden tulee olla vähintään 7 m, ja se arvostellaan estettä lähestyessä. Laukan on
oltava myötälaukkaa, sitä tulee olla vähintään 15 m, ja se arvostellaan estettä lähestyessä.
Hevosen käynnin, ravin ja laukan on oltava eteenpäinpyrkiviä. Ohjien on oltava suhteellisen löysät, mutta
tuntuma hevosen suuhun on säilytettävä.
Ohjasote on näiden sääntöjen mukainen (ks. 605.2–605.4). Ohjaskättä saa vaihtaa, mikäli esteen
suorittaminen sitä edellyttää.

622.4 Esteet
Esteiden välillä on oltava tilaa vähintään 10 metriä, jotta eri askellajit voidaan arvioida.
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Esteistä kolme on pakollista ja kolme valinnaista. Esteitä voidaan yhdistää. Yhdistetty este voidaan
arvostella yhtenä esteenä, jolloin tarvitaan lisäksi 5 muuta estettä. Jos yhdistetyt esteet arvostellaan
erillisinä, on esteiden yhteenlasketun määrän oltava 6.
Tuomarin on tarkistettava ja hyväksyttävä kaikki esteet.
Pakolliset esteet:
1) Maapuomien (lajissa käytettävä maalaamattomia, luonnollisen näköisiä puomeja tai puunrunkoja)
yli ratsastaminen vähintään yhdessä askellajissa (käynti, ravi, laukka)
a. Käyntipuomit: korkeintaan 5 puomia, korkeintaan 25 cm korkeita, väli 70-80 cm.
b. Puomit voivat olla aseteltuina suoraan, kaarevalle uralle, siksakkina tai korotettuina.
c. Ravipuomit: korkeintaan 5 puomia, korkeintaan 25 cm korkeita, väli 80- 100 cm.
d. Puomit voivat olla aseteltuina suoraan, kaarevalle uralle, siksakkina tai korotettuina.
e. c. Laukkapuomit: korkeintaan 5 puomia, korkeintaan 25 cm korkeita, väli 1,8-2,1 m.
f. Puomit voivat olla aseteltuina suoraan, kaarevalle uralle, siksakkina tai korotettuina.
2) Portin aukaiseminen, sen läpi kulkeminen ja sen sulkeminen hevosen selästä käsin. Ohjaskättä saa
vaihtaa ennen esteen suorittamista ja sen jälkeen, eikä käden vaihtaminen saa vaikuttaa
arvosteluun. Portin on oltava turvallinen sekä hevoselle että ratsastajalle.
3) Puusilta: tukeva, turvallinen, ylitetään käynnissä. Suositellut minimimitat: 0,9 m leveä ja 1,8 m
pitkä.
4) Peruutus: minimiväli 70 cm. Peruutuseste voi olla korotettu korkeintaan 60 cm, jolloin minimiväli
80 cm. Peruutus vähintään kolmen merkin ympäri esimerkiksi L-,V-, U-muotoinen tai suoraan.
5) Side pass, korotus korkeintaan 30 cm.
6) Hevosen perässä vedettävä esine. Hevosen tulee auliisti vetää perässään esinettä joko lyhyehkön
matkan ratapiirroksen osoittamalla tavalla kahdeksikon muotoisesti. Narua, jonka perässä esine on,
ei saa sitoa kiinni satulanuppiin eikä sitä saa pitää yksinomaan kädessä. Naru kiinnitetään ns. dallytyylillä satulanupin ympäri. Ei voi käyttää youth-luokissa tai seurakilpailujen luokissa.
Valinnaiset esteet:
1) Vesieste. Hevosen tulee auliisti ylittää pienehkö oja tai lammikko (tai vastaava keinotekoinen
vesieste),
2) Ground tie. Hevosen tulee auliisti jäädä paikoilleen seisomaan toisen ohjan roikkuessa hevosen
edessä maassa, kun ratsastaja laskeutuu satulasta ja suorittaa normaalin ranch-työn, kuten
esimerkiksi siirtää heinäpaalin paikasta toiseen,
3) Sadetakki. Ratsastetaan ottamaan sadetakki pidikkeestä. Puetaan sadetakki päälle ja riisutaan sekä
ripustetaan takaisin pidikkeeseen,
4) Esineen kuljettaminen paikasta toiseen (esine, jota käytetään päivittäin työssä, kuten lehden
laittaminen postilaatikkoon, säkki, köysi jne.).
5) Dummy. Esteen tarkoituksena on osoittaa, että hevonen hyväksyy auliisti sen, että ratsastaja
käsittelee
6) lassoa hevosen selästä käsin. Tuomarin tulee palkita hevonen, joka seisoo rauhallisesti aloillaan,
kun
7) ratsastaja heilauttaa lassoa ja vangitsee dummyn. Jos hevonen pelkää lassoa, on se otettava
huomioon
8) pisteissä. Sitä vastoin dummyn vangitsemisen epäonnistuminen ei ole vakavaa.
7) Luonnollisten ojien tai penkereiden ylittäminen.
8) Hevosen selkään nousu pallin päältä.
9) Pensaan läpi kävely.
10) Jalkojen nostaminen.
11) Portin avaaminen jalkaisin.
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12)
13)
14)
15)
16)

Astuminen esteen sisään ja ulos.
Vähintään 1,8 m välein olevien merkkien välistä ratsastaminen ravissa.
Hypättävä este, korkeus min. 35 cm max 63 cm. Satulanupista kiinni pitäminen on sallittua.
Hevosen jalan nostaminen
Hevosen taluttaminen ravissa

Kielletyt esteet:
- teltat/katokset
- liukaspohjaiset vesiesteet
- PVC-muovista tehdyt puomit
- renkaat
- keinuvat tai liikkuvat sillat
- maalatut puomit / puunrungot
- korotetut puomit, jotka pääsevät pyörimään

622.6 Arvostelu
Ratsastaja voi jättää esteen suorittamatta ja saada 0-tuloksen, mikä tarkoittaa väärää rataa, eikä ratsukko
voi sijoittua ennen niitä, jotka ovat suorittaneet radan oikein. Tuomari voi pyytää ratsukkoa jatkamaan
kolmen kieltäytymisen jälkeen turvallisuussyistä.
Virhepisteet:
Seuraavista virheistä saa 1 (yhden) virhepisteen:
- jokainen osuma, purema tai astuminen puomiin, merkkiin, kasviin tai mihin tahansa esteen osaan
- väärä askellaji käynnissä tai jogissa 2 askelta tai vähemmän
- astuminen molemmilla etu- tai takajaloilla käynnissä tai jogissa väliin, johon on sallittu vain yksi poljenta
- astuminen yli määrätystä alueesta tai ei astu määrätylle alueelle
- virheellinen puomin askeltaminen laukassa (puomi jää etu- tai takajalkojen väliin)
- yksi askel laskeuduttaessa ratsailta tai ground tie- tehtävässä paitsi, jos hevonen hakee tasapainoa
- hevonen kulkee kuolaimen alla (1 virhepiste per tehtävä)
- hevonen ei kulje sopivassa muodossa (1 virhepiste per tehtävä)
Seuraavista virheistä saa 3 (kolme) virhepistettä:
- väärä laukka tai askellajirikko laukassa (lukuun ottamatta virheellisen laukan korjaaminen)
- löysänä roikkuvat ohjakset
- askellajirikko käynnissä tai jogissa enemmän kuin kaksi askelta
- kaksi tai kolme askelta laskeuduttaessa ratsailta tai ground tie- tehtävässä
Seuraavista virheistä saa 5 (viisi) virhepistettä:
- kannuksien käyttö satulavyön edessä
- tottelemattomuus
- jomman kumman käden käyttö kiittämiseen tai pelottamiseen
- enemmän kuin yksi sormi avo-ohjien välissä tai romalin käyttö sääntöjen vastaisesti (ks. 605.6)
- esteen kaataminen
- esteen ulkopuolelle astuminen tai siltä putoaminen
- kannettavan esteen pudottaminen
- ensimmäinen tai toinen kieltäytyminen
- otteen irrottaminen portista
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Seuraavista virheistä saa 10 (kymmenen) virhepistettä:
- hevonen ei kulje ranch hevoselle sopivassa muodossa (hevonen kantaa häntäänsä luonnottomalla tavalla
joka tehtävässä)
Väärä rata:
- radan keskeytyminen
- kolmas kieltäytyminen
- toistuva tottelemattomuus
- ratsukko ei voi sijoittua niiden yläpuolelle, jotka ovat suorittaneet radan oikein
- kahden käden käyttäminen (paitsi nivelkuolaimella tai hackamorella ratsastettaessa), enemmän kuin yksi
sormi (etusormi) ohjien välissä kangella ratsastettaessa, Romalilla ratsastettaessa ohjien välissä ei saa olla
yhtään sormea.
- portin avaaminen ja sulkeminen, portin suorittamatta jättäminen

Hylätty:
- ontuminen
- hevosen sopimaton kohtelu
- työskentelyalueelta lähteminen ennen kuin tehtävä on suoritettu
- kielletyt varusteet
- epäurheilijamainen käytös
- sopimaton western-vaatetus
- hevosen kaatuminen tai ratsastajan putoaminen

Muutoin laji arvostellaan kuten trail.

623. BARREL RACING
Aikaratsastuslaji. Ks. suitsitusmääräykset ja ohjasote: kohta 608. Sallitut lisävarusteet ovat kohdassa 607.
a) Rata on merkittävä tarkasti kaavion (ks. VI Ratapiirrokset 6.Barrel racing -rata) mukaan. Mittoja ei saa
ylittää. Mikäli ohjemitat ovat kentälle liian suuret, saa rataa pienentää 4,6 metriä kerrallaan, kunnes rata
sopii kentälle. Tynnyreiden ja muiden esineiden välille on jätettävä tarpeeksi tilaa. Etäisyyttä tynnyriltä
numero kolme maalilinjaan ei tarvitse pienentää 4,6 metriä kerrallaan, jos hevoselle jää riittävästi tilaa
pysähtyä maalilinjan jälkeen. Rataa mitattaessa on otettava huomioon, että hevoset tarvitsevat tilaa
kääntymiseen ja pysähtymiseen maalissa. Lähtölinjasta kentän päätyyn tulisi olla vähintään 13,5 metriä,
tynnyreiltä 1 ja 2 seinään / aitaan vähintään 5,4 metriä ja tynnyriltä 3 kentän päätyyn vähintään 10,8
metriä.
b) Tynnyreiden on oltava kirkkaan värisiä, maalattuja, umpinaisia, 200 litran suuruisia peltitynnyreitä. Kumitai muovitynnyreitä ei saa käyttää. Tynnyreitä ei saa pehmustaa.
c) Lähtölinjan merkit tai sähköiset ajanottolaitteet on sijoitettava seinää / aitaa vasten, mikäli mahdollista.
Ajanotossa on käytettävä joko sähköistä ajanottoa tai vähintään kahta sekuntikelloa. Virallinen tulos on
joko sähköisen ajanoton ilmoittama aika tai käsiajanottoaikojen keskiarvo. Tuloksena saatuun aikaan
lisätään ratsastajan mahdollisesti saamat aikasakot.
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d) Ajanotto alkaa, kun hevosen turpa ylittää lähtölinjan ja päättyy, kun turpa ylittää maalilinjan.
e) Urheilija saa suorittaa ”lentävän” lähdön. Urheilija ratsastaa lähtömerkistä tynnyrille numero 1
vasemmalle kääntäen, suorittaa noin 360 asteen käännöksen ja ratsastaa sitten kohti tynnyriä numero 2 ja
kiertää sen oikealle suorittaen hieman yli 360 asteen käännöksen, ja ratsastaa sitten kohti tynnyriä numero
3, jonka kiertää oikealta suorittaen noin 360 asteen käännöksen, ja ratsastaa suoraan maaliin tynnyreiden 1
ja 2 välistä.
Radan voi myös ratsastaa vasemmalle. Esimerkiksi urheilija aloittaa tynnyristä 2, kääntäen sen ympäri
oikealle, sitten ratsastaa kohti tynnyriä 1 kääntyen vasemmalle, sen jälkeen kohti tynnyriä kolme kääntyen
edelleen vasemmalle ja loppusuoralle kohti maalilinjaa.
f) Tynnyrin kaatumisesta sakotetaan 5 (viisi) sekuntia (aikasakko). Radan ratsastaminen vääriin aiheuttaa
hylkäämisen. Tynnyreitä saa koskettaa kädellä.
g) Kaikissa luokissa turvakypärän käyttö on pakollista. Jos urheilijalla ei ole koko ajan radalla kypärää
päässään, sakotetaan siitä 5 (viisi) sekuntia (aikasakko).
h) Kannuksia eikä ohjien päitä saa käyttää merkinantovälineenä satulavyön etupuolella.
Liiallinen ohjien käyttö merkinantovälineenä tai liiallinen kannusten käyttö voivat johtaa hylkäämiseen.
i) Mikäli useammalla ratsukolla on sama loppuaika, ratkaistaan sijoitus uusinnoissa, mikäli urheilija siihen
suostuvat, kunnes järjestys ratkeaa. Muutoin ratkaisee arpa.

624. POLE BENDING
Aikaratsastuslaji. Ks. suitsitusmääräykset ja ohjasote: kohta 608. Sallitut lisävarusteet ovat kohdassa 607.
Kaavio kohdassa VI Ratapiirrokset 5. Pole bending -rata.
a) Kilpailu aloitetaan "lentävällä" lähdöllä. Ajanotto alkaa, kun hevosen turpa ylittää lähtölinjan ja päättyy,
kun turpa ylittää maalilinjan. Linjojen on oltava selkeästi näkyvissä. Ajanotossa on käytettävä joko sähköistä
ajanottoa tai vähintään kahta sekuntikelloa. Virallinen tulos on joko sähköisen ajanoton ilmoittama aika tai
käsiajanottoaikojen keskiarvo. Tuloksena saatuun aikaan lisätään ratsastajan mahdollisesti saamat
aikasakot.
b) Pole bending ratsastetaan kuutta tolppaa käyttäen. Tolppien välin on oltava 6,4 metriä, ja ensimmäinen
tolpan on oltava 6,4 metrin päästä lähtölinjasta. Tolppien on oltava pituudeltaan 1,8 metriä maasta, ja
tukijalan halkaisija saa olla enintään 35 senttiä. Mikäli käytetään pientä kilpailuareenaa (min. 20x40m)
voidaan luokka ratsastaa vain viittä tolppaa käyttäen.
c) Kilpailun voi aloittaa joko oikealta tai vasemmalta ensimmäisestä tolpasta katsoen, ja ohjelma on sen
jälkeen ratsastettava aloitussuunnan mukaisesti.
d) Tolpan kaatamisesta sakotetaan 5 (viisi) sekuntia (aikasakko). Ohjelman noudattamatta jättäminen
aiheuttaa hylkäämisen. Tolppiin saa koskea kädellä. Jos radan alkuperäinen reitti muuttuu urheilijan
tarkoituksella tarttuessa tolppiin, sakotetaan jokaisesta tarratusta tolpasta 5 (viisi) sekuntia.
e) Kaikissa luokissa turvakypärän käyttö on pakollista. Jos urheilijalla ei ole koko ajan radalla kypärää
päässään (mukaan lukien kypärän pudottaminen), tuloksena on hylkääminen.
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f) Kannuksia eikä ohjien päitä saa käyttää merkinantovälineenä satulavyön etupuolella.
Liiallinen ohjien käyttö merkinantovälineenä tai liiallinen kannusten käyttö voi johtaa hylkäämiseen.
g) Mikäli useammalla ratsukolla on sama aika, ratkaistaan sijoitus uusinnoissa, mikäli urheilijat siihen
suostuvat, kunnes järjestys ratkeaa. Muutoin ratkaisee arpa.

625. RATOJEN VALINTA
Kilpailujen järjestäjä voi valita käytettävät radat, jos näin sovitaan tuomarin kanssa.

626. - 628. VARALLA
629. WESTERN PLEASURE
a) Hyvällä pleasure-hevosella on joustava, kokoonsa ja rakenteeseensa nähden sopivan pituinen askel.
Hevosen askeleen on oltava matkaa voittava ilman suurempia ponnistuksia. Ihanteellinen pleasurehevonen liikkuu kaikissa askellajeissa tasapainoisesti, eteenpäin pyrkivästi, vapaasti ja säännöllisesti.
Arvostelussa pääpaino annetaan hevosen liikkeen ja askeleen laadulle.
Hevosen on kannettava päätään ja niskaansa rennolla, luonnollisella tavalla siten, että niska on säkälinjan
korkeudella tai hieman sen yläpuolella. Hevosen pää ei saa olla luotiviivan takana, eikä myöskään liiaksi
luotiviivan edessä. Pään on oltava säkälinjan tasolla sekä hieman luotiviivan edessä, yhdistettynä eloisaan
ilmeeseen ja valppaisiin korviin.
Hevonen esitetään löysin ohjin, kuitenkin niin, että kevyt kontakti ja kontrolli säilyvät. Hevosen on
vastattava herkästi apuihin ja sen on pyydettäessä siirryttävä pehmeästi askellajista toiseen.
Lisätyissä askellajeissa hevosen on liikuttava samalla eteenpäinpyrkimyksellä (flowing motion).
Maksimipisteet annetaan hevoselle, joka on eteenpäinpyrkivä, tasapainoinen, kuuliainen, ja joka antaa
vaikutelman sopivasta ja miellyttävästä hevosesta ratsastaa.
b) Lajissa arvostellaan hevosen suoritus, kunto ja rakenne.
c) Tuomari pyytää ratsukkoa liikkumaan kaikissa askellajeissa (käynti, jog, laukka) uralla molempiin suuntiin.
Tuomari voi pyytää lisättyä käyntiä ja laukkaa joko yhteen tai molempiin suuntiin uralla. Lisättyä jogia on
pyydettävä ainakin yhteen suuntaan. Lisätyssäkin jogissa on istuttava satulassa keventämättä.
Hevosten on peruutettava helposti ja seisottava rauhassa paikallaan.
Liian lähellä toisia ei saa ratsastaa. Sisäkautta saa ohittaa muita ratsukoita, kunhan oikea ja tasainen tahti
säilyy eikä tempo muutu. Voltteja ei saa tehdä, eikä ratsastaa radan poikki. Em. toiminnasta voi aiheutua
hylkäys.
d) Vaihdettaessa suuntaa uralla käännös tehdään uran sisäpuolella. Ratsastajia voidaan pyytää vaihtamaan
suuntaa käynnissä tai ravissa, mutta ei laukassa.
e) Tuomari voi pyytää mitä tahansa ratsukkoa näyttämään uudelleen tiettyjä liikkeitä. Hän ei kuitenkaan saa
vaatia muita liikkeitä kuin mitä yllä on kuvattu.
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f) Ratsastajaa ei saa vaatia laskeutumaan hevosen selästä muutoin kuin siinä tapauksessa, että tuomari
haluaa tarkistaa varusteet.
g) Hevoset esitetään käynnissä, jogissa ja laukassa kohtuullisen löysin ohjin tai kevyellä ohjastuntumalla
ilman näkyvää vastustusta.
h) Seuraavat virheet vaikuttavat arvosteluun negatiivisesti virheiden vakavuuden mukaan:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

liian nopea tempo,
väärä laukka,
askellajirikko, mukaan lukien sen, ettei hevonen etene käynnissä sitä pyydettäessä,
liian hidas tempo missä tahansa askellajissa, eteenpäinpyrkimyksen puute (seurauksena tästä
nelitahtinen askeltaminen laukassa),
pyydetyn askellajin vaihtamisen epäonnistuminen (huomattavasti myöhästyneestä siirtymästä
vähennetään pisteitä),
hevosen tai satulan koskettaminen vapaalla kädellä,
hevosen pään liian korkea asento,
hevosen pään liian matala asento (korvien kärjet ovat matalammalla kuin säkä),
hevonen kantaa päätään siten, että se on ylitaipunut tai jännittynyt niskasta ja pää on luotiviivan
takana,
hevonen kantaa päätään huomattavasti luotiviivan edessä,
liiallinen suun aukominen,
kompurointi,
kannusten käyttö satulavyön etupuolella,
jos hevonen vaikuttaa huonotuuliselta, masentuneelta, apaattiselta, huumatulta, kyllästyneeltä tai
epänormaalin väsyneeltä,
hevosella on liian nopeat, ”töpöttävät” tai lyhyet "ponimaiset" askeleet,
liian löysät ohjat, kevyttä tuntumaa hevosen suuhun ei synny ja
hevonen laukkaa kahdella uralla (ulkotakajalka on sisempänä kuin sisäetujalka).

Seuraavista virheistä on seurauksena hylkäys (paitsi seurakilpailujen luokissa, joissa ne aiheuttavat vain
pisteiden vähentämisen):
1) hevosen pään liian matala asento niin, että korvan kärjet ovat jatkuvasti matalammalla kuin säkä ja
2) hevonen kantaa jatkuvasti päätään siten, että se on ylitaipunut tai jännittynyt niskasta ja pää on
luotiviivan takana.

630. – 632. VARALLA
633. WESTERN HORSEMANSHIP
a) Lajissa arvostellaan ratsastajan ja hevosen kyky suoriutua täsmällisesti ja pehmeästi erilaisista liikkeistä,
tuomarin laatiman radan mukaisesti. Ratsukon on osoitettava keskinäistä luottamusta ja varmuutta, ja
lisäksi ratsastajan on säilytettävä tasapainoinen, toimiva ja hyvä perusistunta koko suorituksen ajan.
Ihanteellinen radan suoritus on sellainen, jossa ratsukko tekee erittäin tarkkaa ja saumatonta yhteistyötä
suorittaen liikkeet lähes näkymättömin avuin ja merkein. Hevosen tulee kantaa päänsä luonnollisessa ja
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rennossa asennossa, niskan ollessa säkälinjan tasalla tai hieman sen yläpuolella. Hevosen ei tule kantaa
päätään luotilinjan takana tai kulkea turpa reilusti luotilinjan edessä.
b) Lajissa suoritetaan yksilöohjelma (rata) ja ryhmäosuus. Tuomari laatii kunkin luokan yksilöohjelman
radan.
Radat on suunniteltava siten, että liikkeillä testataan ratsastajan kykyjä ja taitoja.
c) Kilpailun kulku:
Yksilöohjelman rata suoritetaan ennen ryhmäosuutta.
Urheilijoille on ilmoitettava, suorittavatko he yksilöohjelman saapuen yksitellen kilpailukentälle, vai
saapuvatko kaikki urheilijat kilpailukentälle odottamaan vuoroaan. Lisäksi on ilmoitettava, jäädäänkö
yksilösuorituksen jälkeen kilpailukentälle odottamaan vai poistutaanko kilpailukentän ulkopuolelle
ryhmäosuutta odottamaan.
Kaikki luokan ratsukot tai vain tuomarin nimeämät loppukilpailuun osallistuvat ratsastavat
yksilösuorituksen jälkeen ryhmäosuuden, joka koostuu kolmesta askellajista (käynti, jog, laukka) vähintään
yhteen suuntaan uralla (railwork).
Yksilöohjelman radassa voi olla seuraavia liikkeitä: käynti, jog, ravi, lisätty ravi, laukka lisätty laukka suoralla
linjalla, kaarteita, serpentiinejä, ympyröitä ja kahdeksikkoja. Rata voi sisältää myös seuraavien askellajien ja
liikkeiden yhdistelmiä: pysähdys, peruutus suoraan tai kaarevasti, käännös etu- tai takaosan ympäri, spin,
rollback, taivutusväistö, pohkeenväistö, side pass, laukanvaihto tai yksinkertainen laukanvaihto,
vastalaukka tai jokin muu liike tai ratsastaminen ilman jalustimia.
Ratsukoita on pyydettävä suorittamaan peruutus jossakin vaiheessa luokkaa.
Liikkeisiin ei voi sisältyä ratsaille nouseminen eikä ratsailta laskeutuminen.
d) Ratsukolla on suorituksen alussa 70 pistettä. Kilpailusuorituksesta saa pisteitä 0 – 100, 70 pisteen
ollessa keskivertoinen suoritus. Tuomarin tekemä rata sisältää kuudesta kymmeneen tehtävää ja jokaisesta
tehtävästä kirjataan suorituspisteet (puolen pisteen (0,5) tarkkuudella), ja niitä annetaan välillä:
-3 ja +3 seuraavasti:
-3 erittäin heikko,
-2 heikko,
-1 heikohko,
0 oikea suoritus,
+ 1 hyvä,
+ 2 erittäin hyvä ja
+ 3 erinomainen.
Saadut suorituspisteet kirjataan erilleen virhepisteistä ja niiden tulee kuvastaa sekä ratsastajan radan
esitystä sekä hevosmiestaitoa ja ratsastajan varmuutta/tehokkuutta. Esittäjän hevosmiestaidot tulee myös
arvostella välillä 0 ja 5 seuraavasti:
0 – 2 keskiverto suoritus
3 hyvä
4 erittäin hyvä
5 erinomainen
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Esittäjät arvostellaan myös railworkin aikana ja tuomari muokkaa tarvittaessa ratsukon pisteet railworkin
jälkeen, jos railwork-suoritus muuttaa ratsukon sijoitusta.

1) Ratsukon yleisvaikutelman arvostelu:
Yleisvaikutelmassa arvostellaan ratsastajan varmuutta, luottavaisuutta, yleiskuvaa ja istuntaa sekä hevosen
fyysistä olemusta.
Ratsastajan ulkoasu ja istunta:
Urheilijan on käytettävä sääntöjen mukaista western-asua. Ratsastajan ulkoasun on oltava siisti ja
huoliteltu.
Istunta
Ratsastajan on istuttava satulassa luonnollisesti ja ratsastaa säilyttäen tasapaino, toiminnallisuus ja oikea
istunta kaikissa liikkeissä ja askellajeissa. Railworkin (yhteisosuus uralla) ja yksilöohjelman radan
ratsastuksen aikana ratsastajalla on oltava voimakas, varma ja oikea istunta. Ratsastajan on istuttava ja
säilytettävä istunta siten, että vartalon yläosa on suorassa kaikissa askellajeissa. Ratsastajan on istuttava
keskellä satulaa ja hevosen selkää, jalat molemmilla sivuilla siten, että suora linja muodostuu ratsastajan
korvasta olkapään ja lantion kautta kantapäähän tai nilkkaan. Kantapäiden on oltava alempana kuin
varpaat, ja jalan on oltava hieman taipuneena polvesta niin, että jalkaterä on suoraan polven alla.
Ratsastajan selän on oltava suora, rentoutunut ja joustava. Liian kankeasta ja/tai ylitaipuneesta alaselästä
vähennetään pisteitä. Hartioiden on oltava takana, samalla tasolla ja suorassa.
Ratsastajan on säilytettävä tiivis istunta tukien istuntaansa myös reisien sisäpuolella. Kevyt tuntuma on
säilytettävä satulaan ja hevosen kylkiin polvesta säären puoliväliin saakka. Polven on osoitettava suoraan
eteenpäin, eikä satulan ja polven välissä saa olla rakoa. Ratsastajalta vähennetään pisteitä, jos hänen
jalkansa ovat merkittävästi pystylinjan etu- tai takapuolella. Jalkaterää voi pitää jalustimessa
kengänkantaan asti työnnettynä tai päkiän kohdalla, riippumatta siitä minkä tyyppiset jalustimet ovat
käytössä. Varpaiden on osoitettava suoraan eteenpäin tai olla hiukan kääntyneinä ulospäin. Nilkan on
oltava suorassa tai hiukan sisäänpäin kääntyneenä. Pisteitä vähennetään, jos ratsastajalla on vain varpaat
jalustimessa tai bootsin pohja ei kosketa jalustimen pohjaa. Ratsastajat, jotka kykenevät säilyttämään
oikean istunnan kaikissa liikkeissä, saavat eniten pisteitä.
Ratsastettaessa ilman jalustimia ratsastajan on säilytettävä edellä kuvattu istunta.
Molempia käsiä ja käsivarsia pidetään rennosti ja vaivattoman näköisesti, olkavarren ollessa samassa
linjassa kehon kanssa. Ohjaskäden kyynärpään on oltava sellaisessa kulmassa, että kyynärpäästä hevosen
suuhun muodostuu suora linja.
Ohjista vapaata kättä pidetään samanlaisessa asennossa kuin ohjaskättä tai suorana ratsastajan sivulla.
Vapaan käden liiallisesta heilumisesta samoin kuin sen liiallisesta jäykkyydestä vähennetään pisteitä.
Ratsastajan ranteen on oltava suorassa ja rentona, ohjaskäden pysyessä noin 30 - 45 asteen sisäpuolella
pystylinjasta. Ohjaskäden on oltava välittömästi satulanupin yläpuolella tai hiukan sen etupuolella. Ohjien
on oltava pituudeltaan sellaiset, että ratsastaja saa kevyen tuntuman hevosen suuhun ja, että ratsastaja
pystyy joka hetki saamaan pienellä käden liikkeellä välittömän kontrollin hevoseen. Liian kireistä tai löysistä
ohjista vähennetään pisteitä.
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Ratsastajan on istuttava pää suorassa katse menosuuntaan. Päätä saa kääntää hiukan menosuuntaan.
Pisteitä vähennetään liiallisesta pään kääntämisestä ympyrän sisäpuolelle tai alas hevosen pään tai
olkapään suuntaan.
Uralla ratsastettaessa ei saa ratsastaa liian lähellä toisia, ja ohittaminen on suoritettava sisäkautta. Voltteja
ei saa tehdä, eikä ratsastaa radan poikki. Vaihdettaessa suuntaa käännös tehdään aina uran sisäpuolella.
Hevosen olemus:
Arvostelussa otetaan huomioon hevosen kunto, yleinen terveydentila ja kuntoisuus.
Hevosen on vaikutettava elinvoimaiselta ja sen on kannettava kokoonsa nähden sopivaa painoa. Hevoselta,
joka vaikuttaa nyreältä, masentuneelta, apaattiselta, riutuneelta, pingottuneelta tai epänormaalin
väsyneeltä, vähennetään pisteitä sen mukaan, kuinka vakavasta asiasta on kysymys.
Varusteiden on oltava hevoselle sopivia, puhtaita ja siistejä sekä hyväkuntoisia.

2) Suorituksen arvostelu:
Ratsukon on suoritettava rata täsmällisesti, tarkasti, pehmeästi ja kohtuullisella vauhdilla. Liikkeiden
ratsastaminen vauhdikkaasti lisää niiden vaikeutta – vauhtia ei tule lisätä niin, että kilpailusuorituksen
täsmällisyys ja tarkkuus vaarantuu. Pisteitä vähennetään, jos hevonen suorittaa radan tahmeasti ilman
eteen pyrkimistä, kokoamista tai tahtia. Hevosen on suoritettava kaikki radan liikkeet halukkaasti, eloisasti
ja kuuliaisesti apujen ja merkkien ollessa mahdollisimman näkymättömiä ja kuulumattomia (ääniavut).
Vakava tottelemattomuus ei johda hylkäämiseen, mutta mainitusta virheestä vähennetään pisteitä
huomattavasti, eikä ratsukko voi sijoittua paremmin kuin sellainen ratsukko, joka suorittaa radan oikein.
Väärin ratsastettu rata, ratamerkin kaataminen tai sen väärällä puolella tai puolelta ratsastaminen johtaa
hylkäämiseen. Hylkäämisen aiheuttaa myös hevosen kouliminen tai sen sopimaton kohtelu.
Hevosen on poljettava suoraan, rennosti ja askellajiin nähden sopivassa tahdissa. Siirtymien on oltava
pehmeitä ja täsmällisiä sekä yksilöohjelmassa että ryhmäosuudella (railwork). Railworkin aikana siirtymät
on suoritettava niitä pyydettäessä ilman viivytystä.
Hevosen pään ja niskan on oltava suorassa sekä linjassa sen kehoon nähden ratsastettaessa suoraan.
Ratsastettaessa kaarevaa uraa tai ympyrää hevosen pään on oltava hieman asettautuneena sisäpuolelle.
Ympyröiden on oltava pyöreitä, ja ne ratsastetaan sopivalla vauhdilla. Ympyröiden koon ja paikan on oltava
sellainen kuin radassa (ohjelmassa) määrätään. Vastalaukka on ratsastettava tasaisesti ilman tahdin tai
askeleen muutosta, ellei muuta kuulu radan liikkeisiin.
Pysähdyksessä hevosen on oltava suora, symmetrinen, täsmällinen ja kuuliainen. Hevosen on säilytettävä
suoruus koko pysähdyksen ajan. Peruutuksen on tapahduttava pehmeästi ja kuuliaisesti.
Käännöksien on oltava pehmeitä ja yhtäjaksoisia. Takaosan käännöksessä hevosen sisäjalka polkee
paikallaan ja etujalat astuvat ristiin.
Rollback on pysähdys ja käännös 180 astetta takaosan ympäri. Käännöksen aikana tapahtuvasta
peruutuksesta vähennetään pisteitä huomattavasti.
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Hevosen on astuttava ristiin sekä etu- että takajaloilla seuraavissa liikkeissä: side pass, pohkeenväistö ja
taivutusväistö. Sidepassissa hevosen tulee liikkua runko suorana suoraan sivuttain liikkeen suuntaisesti. Ks.
liikkeiden määrittelyt sääntöjen osasta V. Yksinkertaisen laukanvaihdon tai suoran laukanvaihdon on
tapahduttava tarkalleen laskettujen askelten kohdalla ja / tai radassa määrätyssä kohdassa. Yksinkertainen
laukanvaihto tehdään 1-3 käynti- tai raviaskeleen kautta. Laukanvaihdon on tapahduttava yhtä aikaa sekä
etu - että takajaloilla. Kaikkien vaihtojen on oltava pehmeitä ja oikeaan aikaan suoritettuja.
Lopullisiin sijoituksiin vaikuttavat ratsastajan istunta ja yksilöohjelman radan suoritus sekä railwork
(ryhmäosuus uralla). Ks. edellä 600.2 a.
3) Virhepisteet:
Saadut suorituspisteet kirjataan erilleen virhepisteistä:
Seuraavista virheistä saa 3 (kolme) virhepistettä:
-

askellajirikko käynnissä tai ravissa enintään kaksi askelta,
yli- tai alikääntyminen 1/8 – ¼ kierrosta
kevyt kosketus tai kosketus kartioon
ratsastaja katsoo alas tarkistaakseen oikean laukan.

Seuraavista virheistä saa 5 (viisi) virhepistettä:
-

ei pysty esittämään pyydettyä askellajia tai hevonen ei pysähdy kolmen metrin sisällä ennen tai
jälkeen määrättyä kohtaa
väärä laukka tai askellajirikko laukassa (lukuun ottamatta virheellisen laukan korjaamista)
väärä askellaji tai askellajirikko käynnissä tai ravissa enemmän kuin kaksi askelta,
jalustimen pudottaminen,
bootsin pohja ei kosketa jalustimen pohjaa kaikissa askellajeissa (lukuun ottamatta peruutusta)
pään kantaminen liian alhaalla (korvan kärjet säkälinjan alapuolella),
kaulan ylitaipuminen ja jännittyneisyys, joka aiheuttaa hevosen turvan menemisen luotilinjan
taakse,
ratsastaja katsoo alas tarkistaakseen oikean laukan.

Seuraavista virheistä saa 10 (kymmenen) virhepistettä:
- ohjan pudottaminen
- käden tai käsien käyttäminen hevosen pelottamiseen tai kiittämiseen,
- satulasta kiinni pitäminen kummalla tahansa kädellä
- romalin pään käyttäminen merkinantovälineenä
- räikeä tottelemattomuus (mukaan lukien potkiminen, kuopiminen, pukittaminen, pystyyn
nouseminen),
- kannuksien käyttö satulavyön edessä,
Hylkääminen (ei voi sijoittua):
-

kilpailunumero ei ole näkyvillä säännöissä määrätyllä tavalla,
hevosen sopimaton kohtelu ja hevosen liiallinen kouliminen,
hevosen kaatuminen tai ratsastajan putoaminen,
sääntöjen vastainen ohjasote ja
sääntöjen vastaiset varusteet,
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-

väärä rata (mukaan lukien kartion kaataminen tai ohittaminen väärältä puolelta, ei esitä ollenkaan
pyydettyä askellajia tai laukkaa, yli- tai alikääntyminen enemmän kuin ¼ kierrosta) paitsi
seurakilpailujen luokissa, joissa virheen tehneet sijoitetaan niiden ratsukoiden perään, jotka ovat
suorittaneet radan ilman em. virhettä.

634. VERSATILITY RANCH HORSE
Lajissa on yhdistetty tehtäviä ja liikkeitä trailistä, western ridingista ja reiningistä, ja siinä korostuu
ensisijaisesti hevosen monipuolisuus.
Ratsukolla on suorituksen alkaessa 70 pistettä. Suorituspisteitä ja virhepisteitä annetaan samalla tavalla
kuin trailissa, western ridingissa ja reiningissä.

635. RANCH RIDING
a) Lajin tarkoituksena on esitellä ranch-hevosen monipuolisuutta, asennetta ja liikettä. Hevosen
suorituksen tulee jäljitellä ranch-hevosen työskentelyä. Laji esittelee hevosen kykyä liikkua hyvällä
eteenpäinpyrkimyksellä, kuitenkin ratsastajan kontrollissa. Hevonen tulee esittää kevyellä ohjastuntumalla.
Hevosen liikkeen on oltava laadukasta, sen tulee kantaa päätään luonnollisessa asennossa jokaisessa
askellajissa ja siirtymisten tulee olla pehmeitä ja oikeanaikaisia. Hevosen on oltava hyvätapainen ja sen tulee
olla vastaan ottavainen ratsastajan avuille. Lajissa arvostetaan kuuliaisuutta, täsmällisyyttä, laadukasta
liikettä ja ratsukon yhteistyötä. Ranch riding-luokassa suositellaan käytettäväksi maalaamattomia puomeja.
Nivelkuolaimella tai hackamorella ratsastettaessa voi ratsastaja vaihtaa koska tahansa ohjia kahdesta
kädestä yhteen käteen.
b) Kilpailun kulku ja radan liikkeet
Jokainen ratsukko suorittaa yksitellen radan, johon kuuluu pakollisia ja valinnaisia liikkeitä.
Tuomari voi valita yhden säännöissä olevista valmiista radoista tai hän voi laatia radan itse.
Rataan kuuluu aina käynti, ravi ja molempiin suuntiin ratsastettava laukka, pysähdys ja peruutus. Lisätty ravi
ja laukka tulee olla ainakin yhteen suuntaan. Ratsastajan suositellaan istuvan satulassa ravissa ja laukassa,
mutta jalustimilla seisominen lisätyssä ravissa tai lisätyssä laukassa, ja keventäminen lisätyssä ravissa on
sallittua. Lisätyssä ravissa saa keventää. Satulanupin koskettaminen tai siitä kiinni pitäminen on sallittua.
Rataan kuuluu myös kolme valinnaista liikettä.
Valinnaiset liikkeet
1) Side-pass
2) käännökset 360 astetta tai enemmän
3) laukanvaihto (yksinkertainen tai suora vaihto)
4) puomin/puomien ylitys käynnissä, ravissa tai laukassa
5) jokin muu ranch-hevoselle sopiva liike.
c) Lajin arvostelu
Kilpailusuorituksesta saa pisteitä 0 – 100, puolen pisteen (0,5) tarkkuudella 70 pisteen ollessa keskivertoinen
suoritus. Ratsukolla on kentälle saapuessaan 70 pistettä.
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Jokaisesta ohjelman mukaisesta liikkeestä annetaan suorituspisteitä välillä: -1,5 - + 1,5 (1/2 pisteen välein)
seuraavasti:
-1,5 erittäin heikko,
-1 heikko,
-0,5 heikohko,
0 oikea suoritus,
+ 0,5 hyvä,
+ 1 erittäin hyvä ja
+ 1,5 erinomainen.
Liikkeen suorituksesta annettu pistemäärä 0 osoittaa, että liike on suoritettu virheettömästi ja ilman
ansioita.
Saadut suorituspisteet kirjataan erilleen virhepisteistä. Virhepisteitä voi saada kohdassa d) mainituista
virheistä. Virhepisteet vähentävät kokonaispistemäärää. Virheet voivat johtaa myös siihen, että tulos on
kokonaisuudessaan hylätty (0-tulos).
d) Virhepisteet
Seuraavista virheistä saa 1 (yhden) virhepisteen:
- hevonen liikkuu liian hitaassa tempossa
- hevonen kulkee kuolaimen alla
- hevonen ei kulje sopivassa muodossa, joka on western pleasure-lajissa käytettävää muotoa
korkeampi
- askellajirikko kaksi askelta tai vähemmän käynnissä tai ravissa.
Seuraavista virheistä saa 3 (kolme) virhepistettä:
- askellajirikko enemmän kuin kaksi askelta käynnissä tai ravissa
- askellajirikko laukassa
- väärä laukka
- liian pitkät ohjat
- väärä laukka tai ristilaukka enemmän kuin kahden askeleen ajan laukanvaihdon yhteydessä
- enemmän kuin kolme askelta ravia laukanvaihdon aikana (yksinkertainen vaihto)
- huomattava esteen rikkominen.
Seuraavista virheistä saa 5 (viisi) virhepistettä:
- räikeä tottelemattomuus (mukaan lukien potkiminen, pureminen, pukittaminen, pystyyn
nouseminen),
- jokaisesta kieltäytymisestä.
Seuraavista virheistä saa 10 (kymmenen) virhepistettä:
- hevonen ei kulje ranch hevoselle sopivassa muodossa (hevonen kantaa häntäänsä luonnottomalla
tavalla joka tehtävässä)
Seuraavista virheistä ratsukko sijoittuu kaikki liikkeet oikein suorittaneiden jälkeen:
- liikkeen suorittamatta jättäminen tai ylimääräiseen liikkeen suorittaminen
- liikettä ei suoriteta loppuun
- huomattava räikeä tottelemattomuus
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kahden käden käyttäminen (paitsi nivelkuolaimella tai hackamorella ratsastettaessa), enemmän
kuin yksi sormi (etusormi) ohjien välissä kangella ratsastettaessa, Romalilla ratsastettaessa ohjien
välissä ei saa olla yhtään sormea.

Seuraavista virheistä ei anneta virhepisteitä, mutta ne voivat vaikuttaa alentavasti suorituspisteisiin:
- puomiin osuminen
- spin menee yli tai jää vajaaksi
Seuraavista virheistä on tuloksena 0-tulos (hylätty):
- sääntöjenvastaiset varusteet, mukaan lukien kaviolakka, letit tai nauhat harjassa ja häntä-lisäke
- hevosen sopimaton kohtelu
- hevosen ontuminen.

636. - 650. VARALLA
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III HALTER-LAJEJA KOSKEVAT SÄÄNNÖT
651. SHOWMANSHIP AT HALTER
651.1 Yleisiä määräyksiä
Kilpailujen järjestämisen ja tarvittavien lupien osalta noudatetaan näiden sääntöjen kohtia 602.1- 603.13,
lukuun ottamatta kohtia 603.7-603.8, 603.10 ja 603.12. Luokan arvostelu alkaa kuitenkin, kun saavutaan
kilpailukentälle ja päättyy, kun sijoitukset ovat selvillä, ellei luokkaa järjestetä siten, että jokainen saapuu
suoritukseensa kilpailukentälle yksitellen. Tällöin arvostelu alkaa, kun saavutaan kilpailukentälle ja päättyy,
kun radan viimeinen tehtävä on suoritettu.
Sijoituksen osalta noudatetaan näiden sääntöjen kohtia 610 ja 613.1.
Tuomarilla on oikeus keskeyttää suoritus, mikäli hevonen ontuu selvästi eikä ontumista voida pitää
tilapäisenä askeleen epäpuhtautena sekä hylätä tällaisen hevosen suoritus.
Seura- ja aluekilpailuissa tuomari voi evätä hevosen lähtöoikeuden KS I:ssä määrätyillä perusteilla (53 §). 35-tason ja kansainvälisissä kilpailuissa mainittua oikeutta käyttää tuomaristo.
Lännenratsastuskilpailujen järjestämismääräyksistä ja –ohjeista noudatetaan kohtia 1 a-g, 2 b-c, 3 b ja
soveltuvin osin kohtaa 4.
651.2 Osallistumisoikeus
Esittäjä voi osallistua samaan luokkaan vain yhdellä hevosella. Ja s Samalla hevosella voi luokassa olla vain
yksi esittäjä, poikkeuksena seuratason kilpailuluokat joissa hevosella voi olla kaksi esittäjää.
Luokkiin voi osallistua minkä rotuisella hevosella tahansa, ellei kilpailukutsussa ole muuta ilmoitettu.
Hevosella voi osallistua kilpailuun aikaisintaan sinä kalenterivuonna, jolloin se täyttää yhden vuoden.
Kantavalla tammalla ei saa osallistua 5. tiineyskuukaudesta alkaen.
Tammalla, jolla on 4 kuukautta nuorempi varsa, ei saa osallistua.
Kilpailuja voidaan järjestää junior- ja seniorhevosille (junior: 4-5 -vuotias hevonen ja senior kuusivuotias ja
sitä vanhempi). Em. luokkien sijasta voidaan järjestää all ages –luokka, ja em. luokat voidaan yhdistää all
ages –luokaksi, mikäli ilmoittautuneita osallistujia luokassa on vähemmän kuin kolme. Kilpailunjärjestäjä voi
järjestää junior-hevosille useampia luokkia jakaen ne ikäluokittain (esim. 1-2 -vuotiaat, 3-4 -vuotiaat ja 5vuotiaat).
Esittäjän on oltava aina vähintään 8-vuotias. Youth-urheilija ei saa esitellä oria.
651.3 Lajin luonne
Arvostelu perustuu esittäjän kykyihin esittää hevonen riimussa ohjaten/taluttaen. Hevonen toimii
välineenä, jonka avulla esittäjä esittää kykynsä ja valmistautumisensa. Ihannesuoritus on sellainen, jossa
- rauhallisesti ja varmasti esiintyvä, siististi ja asianmukaisesti pukeutunut esittäjä
- ohjaa taluttaen hyvin hoidetun ja hyväkuntoisen näköistä hevosta, joka suorittaa vaaditun radan tehtävät
nopeasti, tehokkaasti, tarkasti ja pehmeästi.
Lajissa ei arvostella hevosen rakennetta, eikä arvostelu saa perustua siihen, kuten varsinaisissa halterlajeissa.
651.4 Rata ja karsinnat
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Ratapiirros mahdollisine kirjallisine ohjeineen on oltava osallistujien nähtävänä viimeistään tuntia ennen
aikataulussa ilmoitettua luokan alkua. Jos lopullisten sijoitusten määrääminen edellyttää tuomarin mielestä
lisäsuorituksia, voidaan järjestää loppukilpailu ja laatia siihen erillinen rata.
Radat tulee laatia siten, että niiden avulla voidaan arvioida esittäjän kyky esittää hevonen tehokkaasti
tuomarille.
Tasapisteissä olevia suorituksia ei saa olla. Tuomari päättää saman pistemäärän saavuttaneiden
paremmuusjärjestyksen oman arvionsa mukaan.
651.5 Kilpailun kulku
Osallistujat kutsutaan kilpakentälle joko yhtä aikaa tai yksitellen. Tämän jälkeen jokainen suorittaa yksitellen
määrätyn radan. Mikäli osallistujat kutsutaan suoritukseen yksitellen, on lähtöjärjestys määrättävä
noudattaen soveltuvin osain sääntöjen kohtaa 603.3.
Rataan voi sisältyä seuraavia liikkeitä: taluttaminen käynnissä, jogissa, ravissa tai lisätyssä ravissa suoraan
tai kaarevasti, tai yhdistäen suorat ja kaarevat tiet, pysähdys, peruutus, käännökset (90, 180, 270 tai 360
astetta tai useita käännöksiä). Tuomarin on huolehdittava siitä, että radan suorituksen aikana esittäjä
asettaa hevosen kerran tuomarin suorittamaa tarkistusta varten.
651.6 Keinotekoiset apuvälineet
Kaikkien apuvälineiden käyttö on kielletty, ja niiden käyttö aiheuttaa hylkäämisen.
651.7 Pisteytys
Osallistujalle annetaan pisteitä 0-100 puolen (0,5) pisteen välein 70 pisteen ollessa keskivertoinen suoritus.
Osallistujalla on suorituksen alussa 70 pistettä. Kilpailusuorituksesta saa pisteitä 0 – 100, 70 pisteen
ollessa keskivertoinen suoritus. Tuomarin tekemä rata sisältää kuudesta kymmeneen tehtävää ja jokaisesta
tehtävästä kirjataan suorituspisteet (puolen pisteen (0,5) tarkkuudella), ja niitä annetaan välillä:
-3 ja +3 seuraavasti:
-3 erittäin heikko,
-2 heikko,
-1 heikohko,
0 oikea suoritus,
+ 1 hyvä,
+ 2 erittäin hyvä ja
+ 3 erinomainen.
Saadut suorituspisteet kirjataan erilleen virhepisteistä ja niiden tulee kuvastaa sekä esittäjän radan esitystä
että hevosmiestaitoa ja esittäjän varmuutta/tehokkutta. Esittäjän hevosmiestaidot tulee myös arvostella
välillä 0 ja 5 seuraavasti:
0 – 2 keskiverto suoritus
3 hyvä
4 erittäin hyvä
5 erinomainen
Yleisvaikutelma
a) Esittäjä
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Yleisvaikutelmassa otetaan huomioon esittäjän ryhti, varmuus, ulkoasu ja asento hevosen vierellä sekä
hevosen fyysinen esiintyminen.
Esittäjällä on oltava asianmukainen ja siisti western-asu. Youth-urheilijoiden on käytettävä turvakypärää,
muilla esittelijöillä on oltava turvakypärä tai hattu (turvakypärän käyttöä suositellaan myös muilla kuin
youth-urheilijoilla). Turvakypärän on oltava asianmukaisesti kiinnitettynä. Esittäjällä on kilpailunumero, joka
kiinnitetään kilpailun järjestäjän ohjeen mukaan joko asun etu- tai takapuolelle.
Esittäjän on koko ajan esiinnyttävä hyvässä ryhdissä, varmasti, kohteliaasti mutta myös urheilijamaisesti
huomaten ja korjaten nopeasti hevosen asennon virheet. Hevosen näyttämistä jatketaan, kunnes
sijoitukset ovat selvillä tai luokka on ilmoitettu päättyneeksi, ellei tuomari muuta ilmoita.
Esittäjän on esiinnyttävä asiallisesti, seistävä ja liikuttava luonnollisesti ja hyvässä ryhdissä, ja hänen tulee
välttää yliluonnollisia tai korostuneita vartalon asentoja. Molempien käsivarsien tulee olla taipuneina
kyynärpäästä ja olkavarsia pidetään lähellä vartaloa (kylkiä), kyynärvarret pidetään luonnollisessa
asennossa. Se, kuinka korkealla käsivarsia pidetään, määräytyy hevosen ja esittäjän koon mukaan, mutta
niitä ei saa koskaan pitää suorana kyynärpäät lukossa.
Hevonen esitetään sen vasemmalta puolelta ja talutinta pidellään oikealla kädellä, ja kämmen lähellä
riimua. Loppuosa taluttimesta pidetään vasemmassa kädessä löyhästi rullattuna. , paitsi silloin, kun tuomari
pyytää näyttämään hevosen hampaat. Esittäjän on vältettävä koskemasta taluttimen ketjuun tai
kiinnityslukkoon, eikä niistä saa pidellä kiinni.
Esittäjän on hevosta esittäessään pysyttävä ns. leading position -asennossa eli kasvot eteenpäin, hevosen
silmien ja kaulan keskikohdan välissä.
Käännyttäessä oikealle asento pysyy yllä mainittuna, mutta esittäjä saa kääntää itsensä hevosen päätä kohti
ja ”väistättää” hevosta oikealle.
Peruutettaessa esittäjä kääntää itsensä hevosen takaosaa kohti, oikea käsi rinnan alle käännettynä ja
kävelee eteenpäin hevosen vieressä sen peruuttaessa.
Asetettaessa hevosta tuomarin tarkistusta varten esittäjän tulee seistä vinosti hevosen turvan ja silmän
välissä eikä hän saa poistua hevosen pään luota. Esittäjän tulee valita sellainen esittelyasento, joka on
turvallinen hänelle itselleen ja tuomarille. Tuomarilla tulee aina olla mahdollisuus nähdä hevonen kunnolla,
ja esittäjän on huomioitava koko ajan tuomarin liikkeet. Hevosen toiselle puolelle vaihdetaan edestä ja niin
vähin askelin kuin mahdollista ja esittäjän on oltava samassa asennossa hevosen oikealla kuin
vasemmallakin puolella. Esittäjä ei saa koskaan seistä suoraan keskellä hevosen edessä.
Esittäjä ei saa koskea hevoseen käsillä tai jaloilla eikä saa näkyvästi jalan liikkeillä yrittää korjata hevosen
asentoa.
Hevosta ei saa asettaa liian lähelle muita osallistujia.
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b) Hevonen
Yleisvaikutelmassa otetaan huomioon hevosen kunto ja ulkonäkö.
Karvapeitteen on oltava puhdas, hyvin harjattu ja hyvässä kunnossa. Harjassa, hännässä, otsatukassa sekä
sään jouhissa ei saa olla koristeita (kuten rusetteja), mutta ne voidaan letittää joko westerntyylillä tai
englantilaisella tyylillä.
Harjan ja hännän pituus voi vaihdella, kunhan ne ovat siistit, puhtaat ja selvitettyjä; ilman takkuja. Harjan
on oltava tasapitkä ja suora, mutta otsatukkaa, ja sään jouhia ei leikata.
Silmäripset, niskan ja pään pitkät jouhet sekä vuohistupsut voidaan leikata.
Kavioiden on oltava hyvässä kunnossa, ja jos kavioissa on kengät, on kenkien oltava sopivat ja naulojen
reikien siistit. Kavioiden on oltava puhtaat ja ne voidaan maalata mustaksi, öljytä tai ne voidaan jättää
käsittelemättä.
Riimun ja riimunnarun/ taluttimen on oltava hevoselle sopivia ja niiden on oltava puhtaat, siistit ja
hyväkuntoiset. Riimun on oltava tuomarin hyväksymä.
Taluttimeen saa liittyä ketju, joka on kiinnitettävä ja käytettävä asianmukaisesti ja tuomarin hyväksymällä
tavalla.
Hevosella ei saa olla jalkasuojia tms.
Suoritus
Esittäjän on suoritettava rata oikein, täsmällisesti, pehmeästi ja kohtalaisella vauhdilla. Nopea vauhti lisää
vaikeusastetta, eikä tarkkuutta ja täsmällisyyttä saa laiminlyödä vauhdin kustannuksella. Hevosen tulee
liikkua, pysähtyä, kääntyä ja asettua tarkistukseen halukkaasti, helposti ja ripeästi mahdollisimman pienillä
ääniavuilla ja näkymättömillä muilla avuilla.
Hevosen on liikuttava suoraan tuomaria kohti ja suoraan tuomarista poispäin. Hevosen on ripeästi
vaihdettava askellajia. Hevosen pään ja kaulan on oltava suorassa linjassa muun kehon kanssa.
Pysähdyksen on oltava suora ja täsmällisen pehmeä – vartalon on pysyttävä suorassa.
Hevosen tulee peruttaa halukkaasti pää, kaula ja vartalo suorassa tai taipuneena tehtävän mukaan.
Käännettäessä hevosta 90 astetta tai vähemmän saa koko hevonen kääntyä. Yli 90 asteen käännökset
suoritetaan takaosan ympäri siten, että hevonen kääntyy sisäjalan ympäri, jolloin sisätakajalka jää maahan
ja hevonen astuu asettaen ulkojalan sisäetujalan eteen. Pistevähennyksiä ei tehdä, jos hevonen seisoo
ulkotakajalalla. Jos hevonen tekee ideaalikäännöksen takaosan ympäri, annetaan tästä enemmän pisteitä.
Hevosen tulee asettua tai asettaa tarkistukseen nopeasti siten, että kaviot ovat suorassa vartalon alla ja
jalat symmetrisesti vastakkain (square).
3) Virhepisteet:
Saadut suorituspisteet kirjataan erilleen virhepisteistä:
Seuraavista virheistä saa 3 (kolme) virhepistettä:
- askellajirikko käynnissä tai ravissa korkeintaan kahden askeleen ajan
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yli- tai alikääntyminen korkeintaan 1/8 kierrosta määrätystä käännöksestä
ratamerkkiin osuminen
tukijalan siirtyminen
tukijalan nostaminen käännöksen tai tarkastuksen aikana ja sen laskeminen takaisin samaan
kohtaan
jalan nostaminen ja laskeminen takaisin samaan paikkaan tarkastuksen aikana tai sen jälkeen

Seuraavista virheistä saa 5 (viisi) virhepistettä:
- ei pysty esittämään pyydettyä askellajia tai hevonen ei pysähdy kolmen metrin sisällä ennen tai
jälkeen määrättyä kohtaa
- väärä askellaji tai askellajirikko käynnissä tai ravissa enemmän kuin kaksi askelta
- ratamerkki jää esittäessä hevosen ja esittäjän väliin
- hevonen astuu syrjään tai kääntää takaosaansa liikaa käännöksissä
- hevonen astuu syrjään tarkastuksen jälkeen
- hevonen lepuuttaa jalkaansa tarkastuksen aikana
- yli- tai alikääntyminen 1/8 – ¼ kierrosta määrätystä käännöksestä
Seuraavista virheistä saa 10 (kymmenen) virhepistettä:
- Esittäjä ei ole oikeassa asennossa tarkastuksen aikana
- Esittäjä koskee hevoseen, potkii tai osoittaa jalallaan hevosen kavioiden suuntaan hevosta
asetettaessa tarkistukseen
- Esittäjä seisoo suoraan hevosen edessä
- Esittäjän otteen irtoaminen taluttimesta, pitäminen kiinni taluttimen ketjusta, molempien käsien
laittaminen riimunnaruun / taluttimeen
- hevosen huomattava tottelemattomuus, kuten pystyyn nouseminen tai kuopiminen, hevonen
potkii toisia hevosia, esittelijöitä tai tuomaria tai hevonen kiertää jatkuvasti esittäjän ympärillä
Hylkääminen (ei voi sijoittua):
- Esittäjä menettää hevosen kontrollin ja näin muiden esittelijöiden, toisten hevosten tai tuomarin
turvallisuus vaarantuu, hevosen karkaaminen
- kilpailunumero ei ole esillä
- hevosen sopimaton kohtelu
- hevosen liiallinen kouliminen tai apuvälineiden käyttö
- sääntöjen vastaisten varusteiden käyttö
- ratamerkin kaataminen tai väärän radan suorittaminen
- ei kertaakaan esitä tiettyä askellajia
- yli ¼ kierroksen ylikääntyminen määrätystä käännöksestä

652. TRAIL AT HALTER (TRAIL IN HAND)
A. 1) Yleisvaikutelmassa otetaan huomioon hevosen kunto ja ulkonäkö, varusteiden kunto ja sopivuus
hevoselle sekä liikkeiden virheettömyys radan aikana. Hevonen ei saa kiemurrella, pysähtyä vinoon, liikkua
tai kääntyä laiskasti talutettaessa – nämä vaikuttavat suorituspisteisiin ja sitä kautta kokonaispistemäärään.
Esittäjän tulee välttää liiallisia ääniapuja sekä liian jäykkiä tai luonnottomia liikkeitä hevosta esitettäessä.
Virheeksi kokonaisvaikutelmassa katsotaan myös se että esittäjä pitää jatkuvasti kiinni
riimunnarun/taluttimen ketjusta, kiertää riimunnarun/taluttimen liian tiukalle käden ympärille tai niin että
loppuosa laahaa maata.
2) Virheet luokitellaan aina hevosen virheiksi eikä esittäjän, poikkeuksena 652.B.3.b
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B) Osallistujalla on suorituksen alussa 70 pistettä. Esteiden suorituksesta voi saada plus- tai miinuspisteitä.
Jokaiselta esteeltä kirjataan suorituspisteet, ja niitä annetaan välillä:
-1,5 - +1,5 seuraavasti:
-1,5 erittäin heikko
-1,0 heikko
-0,5 heikohko
0 oikea suoritus
+0,5 hyvä
+1,0 erittäin hyvä ja
+1,5 erinomainen
Saadut suorituspisteet kirjataan erilleen virhepisteistä. Virhepisteitä voi saada kohdassa e) mainituista
virheistä. Virhepisteet vähentävät kokonaispistemäärää. Virheet voivat johtaa myös siihen, että tulos on
kokonaisuudessaan hylätty (0-tulos). Pluspisteitä annetaan hevoselle, joka selviytyy esteistä puhtaasti,
tyylikkäästi ja tarkkaavaisesti vastaten herkästi esittäjän apuihin.
Virhepisteet:
Seuraavista virheistä saa 0,5 (puoli) virhepistettä:
-jokainen kevyt kosketus puomiin, tolppaan, merkkiin, kasviin tai esteen osaan
Seuraavista virheistä saa 1 (yhden) virhepisteen
a) jokainen kosketus puomiin, tolppaan, merkkiin, kasviin tai esteen osaan tai niiden päälle astuminen
b) väärä askellaji tai askellajirikko kaksi askelta tai vähemmän käynnissä tai ravissa, käynnissä tai jogissa
poljenta molemmilla etu- tai takajaloilla alueelle tai väliin, johon on sallittu vain yksi poljenta,
c) astuminen yli määrätystä alueesta tai epäonnistunut astuminen alueelle ja
d) virheellinen puomin askeltaminen ravissa
e) virheellinen askelmäärä tehtävässä, jossa askelmäärä erikseen määritelty
Seuraavista virheistä saa 3 (kolme) virhepistettä
a) väärä askellaji tai askellajirikko käynnissä tai ravissa enemmän kuin kaksi askelta.
b) korotetun puomin, merkin, tynnyrin tai esteen kaataminen tai huomattava esteen rikkominen
c) astuminen esteen rajojen ulkopuolelle, putoaminen, tai hyppääminen esteen, jolle määritelty selkeät
rajat, ulkopuolelle yhdellä jalalla kun jalka on jo esteen sisäpuolella, mukaan lukien yhden jalan
poisjääminen esteen osasta kulkureitillä
Seuraavista virheistä saa 5 (viisi) virhepistettä:
a) sadetakin tai muun kannettavan esineen pudottaminen
b) ensimmäinen tai toinen peräkkäinen kieltäytyminen, seisahtuminen tai pyrkimys välttää esteen
suorittaminen väistämällä tai peruuttamalla
c) otteen menettäminen portista tai naruportin pudottaminen
d) vapaan käden käyttäminen kiittämiseen tai pelottamiseen (kevyt kosketus tai napautus yhdellä kädellä
ohjatessa hevosta side pass-tehtävässä on sallittua)
e) esteen rajojen ulkopuolelle astuminen, putoaminen tai hyppääminen esteen, jolle merkitty selkeät rajat,
ulkopuolelle useammalla kuin yhdellä jalalla, kun jalka on jo esteen sisäpuolella; mukaan lukien useamman
kuin yhden jalan poisjääminen esteen osasta kulkureitillä
f) räikeä tottelemattomuus (mukaan lukien potkiminen, pukittaminen, pystyyn nouseminen, niskurointi,
esittäjän ympäri kiertäminen
Seuraavista virheistä tuloksena on hylkääminen:
a) esteiden suorittaminen väärin tai muussa kuin määrätyssä järjestyksessä
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b) ei yritä lainkaan suorittaa estettä
c) varusterikko, joka viivästyttää radan suoritusta
d) liiallinen tai toistuva hevosen koskettaminen
e) työskentely esteellä väärästä suunnasta – mukaan lukien käännöksen ylimeno enemmän kuin 1/4
käännöstä
f) osallistuja ei seuraa määrättyä reittiä esteiden välillä
g) hevosen esittäminen merkityn alueen tai radan ulkopuolella
h) kolmas peräkkäinen kieltäytyminen, seisahtuminen tai pyrkimys välttää esteen suorittaminen väistämällä
tai peruuttamalla
i) osallistuja ei pysty lainkaan esittämään määrättyä askellajia esteiden välillä
j) hevosen karkaaminen esittäjältä
k) hevosen ohjaaminen tai peruuttaminen väärältä puolelta hevosta. Hevosta tulee ohjata ja peruuttaa
hevosen vasemmalta puolelta
l) hevosen tai esittäjän kaatuminen
m) hevosen liiallinen kouluttaminen, vetäminen, kääntäminen tai peruuttaminen missä tahansa kohtaa
rataa
n) tehtävää ei tehdä loppuun asti (ts. naruportin narun pudottaminen ja sen nostamatta jättäminen)
C. RATA
Rata esteineen suunnitellaan turvalliseksi sekä hevoselle että esittäjälle. Radan kulkureitit suunnitellaan
niin että rata voidaan suorittaa sujuvasti ja tehokkaasti.
Jos ratapiirustusta joudutaan muuttamaan paikallisista olosuhteista tai käytettävistä esteistä johtuen tulee
kaikkia luokkaan osallistujia tiedottaa muutoksista sekä siitä jos tällainen muutos johtaa käytettävän käden
vaihtamiseen.
D. ESITTÄJÄ
1. Hevonen esitetään sen vasemmalta puolelta ja riimunnarua / talutinta pidetään oikealla kädellä.
Taluttimeen saa liittyä ketju, joka on kiinnitettävä ja käytettävä asianmukaisella tavalla (ketju voi kulkea
hevosen leuan alta tai riippua suoraan riimusta). Loppuosaa taluttimesta pidetään vasemmassa kädessä
löyhästi rullattuna, paitsi seuraavissa tehtävissä:
a) kannettaessa esinettä
b) vedettäessä esinettä
c) porttia aukaistaessa tai suljettaessa (vasemman käden portti) voi oikea käsi kantaa loppuosaa
taluttimesta
d) side pass – tehtävässä voidaan riimunarua / talutinta ja se loppuosaa pitää hevosen pään puoleisessa
kädessä
2. Esittäjän on esiinnyttävä hyvässä ryhdissä, varmasti, kohteliaasti mutta urheilijamaisesti koko
suorituksen ajan. Hevosen esittämistä jatketaan kunnes sijoitukset ovat selvillä tai luokka on ilmoitettu
päättyneeksi ellei tuomari muuta ilmoita.
3. Pysähdysten tulee olla suoria, sujuvia ja hevosen reagoida herkästi hevosen vartalon pysyessä suorana.
Hevosta peruutetaan ja käännetään hevosen vasemmalta puolelta. Esittäjä peruuttaa hevosta kääntyneenä
hevoseen päin (pois lukien portti jota suoritettaessa esittäjän ei tarvitse olla kääntyneenä hevoseen päin).
Hevosen tulee peruuttaa halukkaasti pää, kaula ja vartalo suorassa tai taipuneena tehtävän mukaan.
4. Tehtäessä käännöstä oikealle tulee esittäjän olla kääntyneenä hevoseen päin ja kääntää hevosta poispäin
itsestään. Alle 90 asteen käännöksissä voidaan hevosta johtaa käännöksen suuntaan. 90 asteen tai
suuremmissa käännöksissä tulee hevosen kääntyä sisätakajalan ympäri, joka jää maahan, ja astuttava
ulkoetujalalla sisäetujalan etupuolelta. Tämä sääntö ei koske laatikossa tehtävää käännöstä.
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5. Esittäjä ei saa koskea hevosta, paitsi suorittaessaan side pass-tehtävää.
E. RADASSA KÄYTETTÄVÄT ESTEET
Rata sisältää vähintään neljä ja korkeintaan kahdeksan estettä, sisältäen vähintään yhden esteen
seuraavista tehtäväryhmistä.
1.
Vähintään neljän puomin yli taluttaminen. Ne voivat olla asetettuna suoraan linjaan, kaarevasti, ristikkäin
tai korotettuna. Puomeja saa korottaa jäljempänä mainitulla tavalla. Ravipuomeja ei saa kuitenkaan
korottaa koulutusluokassa. Kaikki korotukset on varmistettava niin, etteivät ne pääse vapaasti pyörimään.
Korkeus mitataan maasta esteen yläosaan. Puomien etäisyydet on mitattava, ja mittauspisteinä on hevosen
oletettu kulkureitti. Käynti- ja ravipuomien välien on oltava seuraavien mittojen mukaiset tai niiden
kerrannaisia.
a) Käyntipuomien välin on oltava 50-60 cm ja niitä voidaan korottaa korkeintaan 30 cm. korotettujen
puomien välin on oltava vähintään 55 cm.
b) Ravipuomien välin on oltava 90 -100 cm ja niitä voidaan korottaa korkeintaan 20 cm
2.
1. Side-pass puomi (pohkeenväistö suoraan sivulle hevosen jalkojen ollessa määrätyllä tavalla). Side pass
tehtävä esittää hevosen reagointia sivulta tuleviin apuihin.
Tehtävässä käytetään puomia tai vastaavaa turvallista sopivan kokoista esinettä. Puomia voidaan korottaa
enintään 60 cm.
Tehtävässä hevosta pyydetään väistämään sivuttaissuunnassa joko paineesta tai kevyestä signaalista sen
kyljessä tai lähellä kylkeä. Rata on suunniteltava niin että hevonen tulee side pass puomille järkevästä
suunnasta.
2. Lime Circle käännös
a) käännös etuosan ympäri. Esittäjä voi pitää sekä riimunnarua / talutinta että sen loppuosaa vasemmassa
kädessään käännöksen aikana
b) käännös takaosan ympäri
3. Neliön muotoon sijoitetut neljä puomia. Puomit on sijoitettava siten, että puomien väliin jää vapaata
työskentelytilaa vähintään 2,5 metriä. Urheilija taluttavat hevosen neliön sisään määrätystä suunnasta. Kun
kaikki neljä jalkaa ovat neliön sisällä, suoritetaan käännös (joko 360° tai vähemmän) ja ohjataan hevonen
pois neliöstä. Esittäjä voi kulkea joko laatikon sisä- tai ulkopuolta.
4. Portin aukaiseminen, sen läpi kulkeminen ja sen sulkeminen (otteen menettämisestä saa virhepisteitä).
Portin on oltava turvallinen sekä ratsastajalle että hevoselle. Portti on asetettava radalle niin, että se on
vähintään 122 cm pitkä ja 122 cm korkea ja niin, että esittäjä voi avata sen vasemmalta puoleltaan. Esittäjä
voi portin aukaisemisen ajan kantaa riimunnarun/taluttimen ylimääräistä osaa oikeassa kädessään.
C.
1. Peruutuseste, joka voi koostua seuraavista:
a) puomeista tehty peruutuseste. Peruutuseste voi olla L-kuvio, V-kuvio, U-kuvio, suora peruutus tai jokin
samankaltainen. Peruutettavien esteiden välin on oltava vähintään 76 cm ja puomeja ei voida korottaa.
Esittäjä voi pysyä puomien sisä- tai ulkopuolella hevosen peruuttaessa
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b) peruuttaminen tynnyreiden tai kartioiden ympäri. Peruutustehtävänä voi olla peruuttaminen vähintään
kolmen merkin ympäri (esteiden väli vähintään 91 cm). Esittäjä ja hevonen voivat ohittaa merkit samalta
puolelta
c) kolmioperuutus. Peruutuksen sisäänmenossa on oltava tilaa vähintään 91 cm ja esteiden sivuilla
vähintään 101 cm.
Huom! Jos peruutustehtävissä b) tai c) käytetään esim. puomia ohjaamassa, tulee sen olla vähintään 91 cm
ja korkeintaan 122 cm käytettävästä esteestä.
2. Puinen silta (suositusleveys vähintään 90 cm ja pituus vähintään 180 cm, korkeus korkeintaan 30 cm).
Sillan on oltava jykevä, turvallinen ja se suoritetaan vain käynnissä.
3. Vesiseste (oja tai pieni vesihauta). Esteen tulee olla tarpeeksi suuri niin, että hevonen mahtuu
suorittamaan esteen neljällä jalalla kaikkien jalkojen koskettaessa vettä. Veteen ei saa laittaa mitään
esineitä. Esteenä voidaan myös käyttää veden näköistä estettä esim. mattoa. Jos käytetään tällaista
mattoa, tulee se kiinnittää niin hyvin, että se ei tartu hevosen jalkoihin hevosen suorittaessa estettä. Jos
käytetään vettä, tulee esittäjän kävellä vesiesteen vasemmalla puolella hevosen kävellessä veden läpi.
D.
1. Esineen kuljettaminen paikasta toiseen (vain kohtuullisen helposti siirrettävä esine).
2. Esittäjän perässään vetämä esine. Tämä este tulee sijoittaa rataan niin, että vedettävä esine jää esittäjän
vasemmalle puolelle. Esittäjä voi esineen vetämisen ajan kantaa riimunnarun/taluttimen ylimääräistä osaa
oikeassa kädessään.
3. Esineen laittaminen postilaatikkoon ja sieltä pois ottaminen. Huom; tehtävät 1-3, jos esine jota
kuljetetaan, vedetään tai avataan/suljetaan on hevosen oikealla puolella, voi esittäjä tehtävän
suorittamisen ajan kantaa riimunnarun/taluttimen ylimääräistä osaa oikeassa kädessään.
4. Serpentiinin muodossa olevat käynti- tai raviesteet jotka koostuvat neljästä kartiosta, kartioiden välissä
voidaan käyttää puomeja. Käynnissä esteiden välin tulee olla vähintään 1,2 metriä ja jogissa/ravissa 1,8
metriä.
5. Jog-around. Neljästä puomista tehty neliön muotoinen laatikko (pituus vähintään 3,6 m), jonka keskellä
on kartio. Laatikkoon tullaan sisälle ratapiirroksen osoittamasta suunnasta, käännytään vähintään 90
astetta jogissa kartion ympäri ja tullaan laatikosta ulos ratapiirroksen esittämästä kohdasta. Esittäjän tulee
olla laatikon sisällä hevosen kanssa. Yli 90 asteen jog-aroundeissa tulee käännöksen tapahtua vasemmalle
ja esittäjän olla kartion vieressä käännöksen ajan.
6. Jog-through. Jog-through voi olla puomeista tehty L-kuvio, V-kuvio, U-kuvio tai jokin samankaltainen.
Puomien välin tulee olla vähintään 91 cm ja korkeintaan 121 cm. Esittäjä voi pysyä puomien sisä- tai
ulkopuolella tehtävän ajan.
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IV SM-KILPAILUJEN JA LAJIMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT
653. Yleistä
SM-kilpailuissa ja lajimestaruuksissa noudatetaan lännenratsastuksen lajisääntöjen (KS VI) ja
kilpailusääntöjen yleisen osan (KS I) lisäksi/sijasta seuraavia sääntöjä:
Reiningissä ja all-around lajeissa (trail, western horsemanship, western riding, ranch riding ja western
pleasure) järjestetään SM-kilpailut sekä lajimestaruuskilpailut SRL:n lännenratsastuskomitean vuosittain
päättämissä lajeissa, adult- ja youth -luokissa.
Trailin SM-kilpailuihin kuuluu kolme osakilpailua ja muiden all around -lajien lajimestaruuksiin kaksi
osakilpailua joko saman kaksi- tai useampipäiväisen tai eri ajankohtina järjestettävien tapahtumien
yhteydessä.
Enintään kahden all around –lajin molemmat osakilpailut voivat kuitenkin olla samana päivänä (esim.
western pleasure ja western horsemanship ensimmäisenä kilpailupäivänä sekä ranch riding ja western
riding toisena kilpailupäivänä). Reiningin SM-kilpailuun tai lajimestaruuteen kuuluu semifinaali ja finaali.
Suomen mestaruudesta voidaan kilpailla kun luokkaan ilmoittautuu ja osallistuu vähintään viisi (5) SMarvosta kilpailevaa ratsukkoa. Jos luokkaan osallistuu vähemmän kuin viisi mutta vähintään kolme
ratsukkoa, voidaan kilpailla lajimestaruuksista. Adult- ja youth-luokat voidaan yhdistää, mikäli osallistujia on
jommassakummassa luokassa vähemmän kuin kolme viisi/luokka. Urheilija ei voi kilpailla sekä adult- että
youth-luokkien mestaruudesta.
Kilpailujärjestäjä ja lännenratsastuskomitea päättävät luokkien järjestyksen.
Kilpailutapahtuman yhteydessä voidaan lisäksi järjestää SRL:n seura-, alue- ja kansallisten kilpailujen
kilpailuluokkia, FEI:n luokkia sekä rotuyhdistysten ja NRHA:n (National Reining Horse Association) luokkia.
Suomen mestaruuksista ja lajimestaruuksista voi kilpailla ainoastaan Suomen kansalainen ja Suomessa
pysyvästi asuva muun maan kansalainen, joka edustaa suomalaista SRL:n alaista ratsastusseuraa (KS I
6.2.37§).
Suomen- ja lajimestaruuskilpailuihin osallistuvaa hevosta eivät kilpailun (ks. KS I 4.3 §) aikana saa ratsastaa
muut kuin kyseisellä hevosella SM-kilpailuun ja/tai lajimestaruuksiin osallistuva urheilija.
Eläinlääkäri tarkastaa kaikki SM-kilpailuluokkiin ja lajimestaruusluokkiin osallistuvat hevoset kilpailun
alussa.
Tarkastus suoritetaan noudattaen FEI:n hevostarkastusta koskevia määräyksiä (käynti, ravi, käynti). Paikalla
hevostarkastuksessa on eläinlääkärin ohella oltava tuomariston edustajan / TPJ. Lähtöoikeuden
epäämisestä päättävät eläinlääkäri ja tuomariston edustaja / TPJ yhdessä.

654. SM-kilpailujen järjestäminen ja anominen
SM-kilpailut järjestetään vuosittain kesä-syyskuussa. Komiteoiden päätöksellä reiningin SM-kilpailut ja allaround –lajien lajimestaruudet ja SM-kilpailut voidaan järjestää eri ajankohtina.
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Reiningin ja trailin SM-kilpailujen, all around -lajien lajimestaruuksien järjestämisoikeutta anotaan
lännenratsastuskomiteoilta lännenratsastuskomitealta viimeistään kilpailuja edeltävän vuoden toukokuun
15. päivään mennessä tai muuna Suomen Ratsastajainliitto ry:n erikseen määrittelemänä ajankohtana
kirjallisesti. Jollei tähän päivämäärään mennessä ole tullut yhtään hakemusta voi komitea käsitellä
anomuksen myös tämän ajankohdan jälkeen. Komitea päättää, kenelle hakijoista se järjestämisoikeuden
myöntää ja voi tarvittaessa asettaa ehtoja tapahtuman käytännön järjestelyille. SM-kilpailut voivat
jäädä komitean päätöksellä myös kokonaan järjestämättä, jos sopivaa järjestäjää ja / tai kilpailupaikkaa jne.
ei ole.

655. Osallistumisoikeus
655.1. Ratsastaja
SM-kilpailujen ja lajimestaruuskilpailujen kilpailuluokkiin voi osallistua 12 vuotta täyttänyt urheilija, jolla on
hyväksytty tulos western pleasuressa, muissa lajeissa vähintään 60 pistettä vähintään yhdestä SRL:n
kansallisen tason kilpailuluokasta tai reiningissä FEI:n ko. luokasta. Edellä mainittujen vaatimusten
mukainen tulos tulee olla hankittuna lajista jonka SM- tai lajimestaruuskilpailuihin urheilija on
osallistumassa. Tulos voi olla edelliseltä vuodelta tai hankittu kuluvan vuoden aikana. Osallistumiseen
oikeuttava tulos on oltava hankittuna ennen ilmoittautumisajan päättymistä SM- ja lajimestaruuskilpailuun.
Reiningin SM-kilpailun finaaliin voivat osallistua semifinaalin 10 parasta ratsukkoa. Jos 10. sijalla on useampi
ratsastaja samalla kokonaispistemäärällä, voivat he kaikki osallistua finaaliin, myös jos 10. sijalla olevalla
ratsukolla/ratsukoilla on 0-tulos. Jos urheilija haluaa luopua finaalipaikastaan, tulee hänen ilmoittaa siitä
kilpailukansliaan yhden (1) tunnin sisällä siitä, kun finaalipaikat on julkistettu.
Ratsastaja voi osallistua reiningin SM-kilpailuun vain yhdellä hevosella.

655.2 Hevonen
SM-kilpailuihin ja lajimestaruusluokkiin osallistuvan hevosen on oltava vähintään 6-vuotias. Hevosta on
ratsastettava kangella yhdellä kädellä.
Reiningin semifinaali on avoin kaikille kansallisen tason kilpailuoikeuden omaaville ratsukoille, mutta
finaaliin pääsevät vain SM-kilpailuun sääntöjen mukaisen karsintatuloksen saaneet ratsukot (ks.1.3.1).
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656. Reiningin SM-kilpailun tai lajimestaruuden arvostelu
Reiningin SM-suomenmestaruuden tai lajimestaruuden voittaa finaalissa parhaimman tuloksen saanut
ratsukko.
Suomenmestaruuden arvostelu: jos ratsukoilla on sama kokonaispistemäärä 1. sijasta kilpailtaessa,
järjestetään uusinta. Uusinta ratsastetaan samalla radalla kuin varsinainen kilpailu. Ratsukot ratsastavat
samassa järjestyksessä kuin varsinaisessa kilpailussa. Jos ratsukoilla on tasapisteet uusinnan jälkeen, voitto
jaetaan. Muut sijat jaetaan. Jos esinepalkintoja ei voida jakaa, arvotaan niiden saaja.
Lajimestaruuden arvostelu: jos ratsukoilla on sama kokonaispistemäärä 1. sijasta kilpailtaessa, uusintaa ei
järjestetä vaan sija jaetaan. Muut sijat jaetaan. Jos esinepalkintoja ei voida jakaa, arvotaan niiden saaja.

656.1. Tuomarit
Reiningin SM-kilpailun tuomareilla on oltava joko FEI:n, SRL:n tai NRHA:n tuomarioikeus. Reiningin SMkilpailun finaalin arvostelee vähintään kaksi tuomaria.
Lajimestaruuskilpailujen (sekä trailin SM-kilpailujen) finaalin arvostelee vähintään kaksi tuomaria.
Tuomareilla on oltava joko SRL:n (B-A-taso), AQHA:n (open, ei specialized) tai APHA:n (vähintään
Eurooppatason) tuomarioikeus. Kumpikin tuomari tekee arvostelunsa itsenäisesti, mutta pisteet lasketaan
yhteen niissä lajeissa, joissa annetaan pisteitä (trail, wh ja wr). Lajeissa, jossa ei anneta pisteitä, päättää
päätuomari lopullisen sijoituksen sen jälkeen, kun tuomarit ovat verranneet tuloksiaan keskenään.
Western pleasuressa tuomarit arvostelevat erikseen. Tuomarit asettavat ratsukot paremmuusjärjestyksen
niin, että paras saa pisteikseen ko. lajiin osallistuvien ratsukoiden lukumäärän mukaisen luvun (esim. jos
luokassa 10 ratsukkoa, saa ensimmäiseksi sijoitettu 10 pistettä, toinen 9 pistettä, kolmas 8 pistettä jne.).
Pisteet lasketaan tuomarikorteista yhteen ja eniten pisteitä saanut on luokan voittaja. Jos useammalla on
tasapisteet ratkaistaessa ensimmäistä sijaa, päättää päätuomari voittajan (komitea on nimennyt
päätuomarin). Muiden sijojen kohdalla tasapisteissä olevat sijoittuvat samalle jaetulle sijalle.
Ks. western horsemanshipin arvostelusta edellä kohta 600.2. a.
Käytettäessä yhtä useampaa tuomaria SRL:n lännenratsastuskomitea päättää kuka on päätuomari ja
tarvittaessa muista heidän työnjakoonsa liittyvistä asioista.
Kilpailunjärjestäjän tulee hyväksyttää SM-kilpailujen ja lajimestaruuksien tuomarit lännenratsastuksen
lajikomitealla viimeistään kuukautta ennen kilpailukutsun toimittamista tarkistukseen. Komitean tulee
perustella hylkäävä päätöksensä. Hylkäyksen tulee perustua SRL:n sääntöihin.

656.2. Radat
SRL:n lännenratsastuskomitea päättää/hyväksyy SM-kilpailujen ja lajimestaruuskilpailujen semifinaalissa ja
finaalissa ratsastettavat radat myönnettyään kilpailun järjestämisluvan kilpailunjärjestäjälle. Radat
julkaistaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kilpailujen ilmoittautumisajan umpeuduttua.
Semifinaalit ja finaalit ratsastetaan eri ohjelmilla.
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657.1. Trailin SM-kilpailun arvostelu
Trailin suomenmestaruudesta järjestetään kolme osakilpailua. Osakilpailuiden pisteet lasketaan yhteen ja
suomenmestaruuden voittaa parhaan tuloksen saanut ratsukko.
III osakilpailuun pääsee kaksitoista (12) parasta ratsukkoa I ja II osakilpailun yhteenlaskettujen tulosten
perusteella, sekä ratsukot, joilla on sama pistemäärä kuin viimeisellä III osakilpailuun päässeellä ratsukolla.
Kukin ratsastaja voi osallistua III osakilpailuun vain yhdellä hevosella.
Jos ykkössijalla on useampi ratsukko samalla pistemäärällä, ratkaistaan heidän paremmuutensa
päätuomarin tai tuomarin päättämällä tavalla.
SM-kilpailuissa mitalit annetaan kolmelle parhaalle SM-kilpailussa hyväksytyn tuloksen saaneelle

657.2 All around -lajien lajimestaruuskilpailun arvostelu
Lajimestaruuksien eri lajeista järjestetään kaksi osakilpailua. Kukin ratsastaja voi osallistua II osakilpailuun
vain yhdellä hevosella. Osakilpailuiden pisteet lasketaan yhteen ja lajimestaruuden voittaa parhaan
tuloksen saanut ratsukko.
Jos ykkössijalla on useampi ratsukko samalla pistemäärällä, ratkaistaan heidän paremmuutensa
päätuomarin tai tuomarin päättämällä tavalla.
Western pleasuressa pisteet jaetaan luokan osallistujamäärän mukaan. Esimerkiksi luokassa, jossa on 15
osallistujaa, saa parhaiten sijoittunut 15 pistettä, toiseksi paras 14 jne. Ne, jotka on hylätty, saavat
pisteikseen 0, mutta heillä on silti mahdollisuus osallistua II osakilpailuun.
Lajimestaruuskilpailuissa palkitaan jokaisen lajin kolme parasta ratsukkoa lajitimantein (kulta, hopea ja
pronssi) ja ruusukkein.
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KS VI 658. VALTAKUNNALLISET ALUEMESTARUUDET
Lännenratsastuksessa aluemestaruudesta kilpaillaan valtakunnallisesti. All around-lajien aluemestaruuksia
haetaan all around-lajien komitealta ja reiningin aluemestaruutta haetaan reining komitealta.
LÄNNENRATSASTUKSEN ALUEMESTARUUSSÄÄNNÖT
Kilpailija voi osallistua aluemestaruuteen useammalla hevosella, mutta voi saada vain yhden mitalin
parhaalla tuloksellaan per laji. Mestaruusluokat ovat avoimia ainoastaan mestaruudesta kilpaileville
ratsukoille.
Mestaruusluokka on virallinen, mikäli siihen osallistuu vähintään 3 ratsastajaa. Mestaruusmitalit
jaetaan kolmelle parhaalle hyväksytyn tuloksen saaneelle.
Aluemestaruudet järjestetään valtakunnallisena kilpailuna. Lännenratsastuksen valtakunnalliset
aluetason mestaruudet ratkaistaan erikseen seuraavissa lajeissa:
- Reining (Adult ja Youth)
- Trail (Adult ja Youth)
- Trail in Hand (Open)
- Western Horsemanship (Open)
- Western Pleasure (Open)
- Western Riding (Open)
- Ranch Riding (Open)
1. Mikäli Adult- tai Youth-luokkaan osallistuu vähemmän kuin kolme ratsukkoa, mestaruusluokat voidaan
yhdistää Open-mestaruudeksi.
2. Aluetason mestaruuskilpailuissa voidaan käyttää yhtä tai useampaa tuomaria.
3. Mestaruus ratkaistaan ko. lajin kahden (2) luokan yhteispisteistä siten, että ratsukon kaksi tulosta
lasketaan yhteen. Mikäli useammalla ratsukolla on tasapisteet, sijoitusten määrä ratkaisee järjestyksen
(kenellä eniten ykkössijoja, kakkossijoja jne). Jos ratsukot ovat edelleen tasapisteissä, yhteenlasketut
suorituspisteet ratkaisevat. Jos ratsukot ovat vieläkin tasoissa, sijoitus jaetaan.
4. Mestaruuksiin osallistuvan ratsastajan on täytynyt osallistua vähintään yksiin aluekilpailuihin
lännenratsastuksessa. Mestaruusluokissa saa ratsastaa vapaavalintaisesi joko kangella ja yhdellä kädellä tai
nivelellä ja kahdella kädellä.
5. Ratsastaja voi osallistua mestaruusluokkaan useammalla hevosella, mutta hänen täytyy ilmoittaa ennen
toisen luokan alkua, millä hevosella hän kamppailee mestaruuksista. Muilta osin noudatetaan voimassa
olevia yleisiä sääntöjä (KS I) sekä lännenratsastussääntöjä (KS VI).
Kilpailun järjestävän seuran alue vastaa mestaruusmitalien ja ruusukkeiden hankkimisesta. Alueet voivat
halutessaan palkita tämän lisäksi oman alueensa ratsukoita.
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V SRL:N HYVÄKSYMÄT TUOMARIT
6598. Lännenratsastuksen tuomarijärjestelmä
SRL:n lännenratsastustuomareita ovat:
C-lännenratsastustuomari
B-lännenratsastustuomari
A-lännenratsastustuomari ja
kansainvälinen FEI:n tuomari reiningissä.
Kunkin tason oikeuksia ylläpidetään osallistumalla joka toinen vuosi SRL:n lännenratsastuksen
lisenssikoulutukseen.
Kaikilta tuomareilta vaaditaan 22 vuoden ikää ja SRL:n alaisen seuran jäsenyyttä.
Koulutusten sisällöt ja tuomarioikeuksien hakeminen on määritelty SRL:n koulutusjärjestelmässä.

6598.1. C-lännenratsastustuomari
C-tuomarit ovat kelpoisia arvostelemaan SRL:n alaisissa seura- ja aluekilpailuissa. Lisäksi hän voi olla tpj:nä
aluekilpailuissa.

6598.2. Kouluttajatuomari
SRL:n B- ja A-lännenratsastustuomarit voivat hakea kouluttajatuomareiksi, ja SRL:n lännenratsastuskomitea
päättää heidän valinnastaan.

6598.3. B-lännenratsastustuomari
B-tuomarit ovat kelpoisia arvostelemaan SRL:n alaisia seura-, alue- ja kansallisia kilpailuja. Lisäksi hän voi
olla tpj:nä alue- ja kansallisissa kilpailuissa.

6598.3. A-lännenratsastustuomari
A-tuomarit ovat kelpoisia arvostelemaan SRL:n alaisia seura-, alue- ja kansallisia kilpailuja. Lisäksi hän voi
olla tpj:nä alue- ja kansallisissa kilpailuissa.

658.4. Kansainvälinen taso
FEI:n koulutus ja hyväksyntä (reining). Ylläpito FEI:n ohjeiden mukaan.
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Liite 1 Lännenratsastuskilpailujen järjestämismääräykset ja -ohjeet
Jos asiasta ei ole määräystä tai ohjetta näissä määräyksissä ja ohjeissa, noudatetaan yleisiä kilpailujen
järjestämismääräyksiä ja -ohjeita soveltuvin osin.
1. Yleisiä määräyksiä
a. Ratapiirrokset ja lähtöjärjestys verryttelyalueelle
Ratapiirrokset kirjallisine ohjeineen on toimitettava verryttelyalueelle viimeistään 45 minuuttia ennen
aikataulussa ilmoitettua luokan alkua.
b. Tuomari / t
Kilpailun järjestäjän on ilmoitettava tuomarin nimi /tuomarien nimet kilpailukutsussa.
Tuomarin on pukeuduttava western-asuun, johon kuuluu aina hattu.
c. Kehäsihteeri
Kehäsihteerin on pukeuduttava western-asuun (hattu ei pakollinen, mutta suositeltava).
d. Kilpailujen johtaja
Kilpailujen johtajan on oltava paikalla koko kilpailun ajan. Kilpailun järjestäjän on määrättävä hänelle
sijainen mahdollisen poissaolon ajaksi.
Western-asu hattuineen on suositeltava.
e. Toimihenkilön käyttäytyminen
Suorittaessaan toimihenkilötehtävää, toimihenkilö edustaa SRL:a, joka edellyttää esimerkillistä käytöstä ja
täsmällisyyttä, tarkoittaen mm. että:
-

Hän valmistautuu huolella tehtäväänsä, hallitsee kaikki lajin yleiset- ja erityiset säännöt hyvin
ja on yhteistyökykyinen koko kilpailuorganisaation kanssa.
Hänen on kysyttäessä vastattava halukkaasti kysymyksiin ja perusteltava päätöksensä
puolueettomasti.
Hän ei saa olla alkoholin, huumaavien aineiden tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.

SRL voi tarvittaessa velvoittaa toimihenkilön erityiseen tai ylimääräiseen koulutukseen tai peruuttaa hänen
toimihenkilöoikeutensa. Koulutusvelvoite ja toimihenkilöoikeuksien peruuttaminen eivät ole rangaistuksia,
joten niistä ei voi erikseen valittaa.
f. e. Poikkeukset säännöissä
Kilpailukutsussa tai viimeistään ennen ratojen julkistamista on mainittava mahdolliset poikkeukset
säännöistä (miltä osin sääntöjä ei noudateta). Sääntöjen noudattamatta jättämisen on perustuttava joko
lajisääntöihin tai KS I:een.
Kilpailujen järjestäjä voi kilpailuharjoituksissa sallia osallistumisen muulla kuin lännensatulalla.
g. f. Kentän koko
Alue- ja kansallisissa kilpailuissa kentän tulee olla vähintään 20 x 40 m.
h. g. Ratamerkit
Ratamerkkeinä käytetään kirkkaanvärisiä muovisia kartioita tai muoviämpäreitä.
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i. h. Kilpailun järjestäjän vastuu
Käytettäessä ulkomaista tuomaria kilpailun järjestäjä huolehtii siitä, että tuomari tuntee Suomen
lännenratsastussääntöjen sisällön ja noudattaa niitä. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tuomarilla on
tuntemus kilpailuihin sovellettavien kilpailusääntöjen yleisestä osasta (KS I).
Kilpailun järjestäjä huolehtii siitä, että toimihenkilöinä ei ole henkilöitä, joilta puuttuu sääntöjen
mukainen toimihenkilökelpoisuus (ks. 600.2).
j. i. Kilpailun tuomaristo
Seura-, alue- ja kansalliseen kilpailuun on nimettävä tuomariston puheenjohtaja (TPJ) ja tarpeellinen määrä
tuomareita sekä SM-kilpailuihin päästewardi. Tuomariston puheenjohtajana voi toimia vain SRL:n
tuomarilisenssin omaava henkilö.
k. j. Turvallisuusvastaava
Alue- ja kansallisiin kilpailuihin tulee nimetä turvallisuuspäällikkö ja kilpailutapahtumasta tulee laatia
pelastussuunnitelma.
l. k. Luokkien tasot
Aluetason kilpailuluokat ovat helppoja. Aluekilpailuissa 2-tason kilpailussa tulee tarjota yksi kaikille avoin
luokka kussakin lajissa, josta ranking-pisteet lasketaan. Sen lisäksi voidaan tarjota helpompia ratoja tai
ohjelmia sisältäviä luokkia, joihin osallistumisoikeutta on rajoitettu esim. urheilijan ja/tai ratsukon
aikaisempien tulosten tai muun vastaava perusteella.
m. l.
3-4-tason kilpailuluokat luokitellaan vaativiksi luokiksi.
2. Yleisiä ohjeita
a. Eri luokkien järjestäminen
Kilpailunjärjestäjän tulee ilmoittaa kilpailukutsussa luokkiin osallistumisen edellytykset. Jos kutsussa ei ole
merkintää osallistumisoikeudesta, on luokka avoin kaikille ratsastajille ja kaikille hevosille.
b. Kilpailun kesto
Kilpailut on pyrittävä organisoimaan siten, että ne kestävät enintään 10 tuntia / päivä. Aika lasketaan
alkavaksi siitä, kun tuomari aloittaa ensimmäisen luokan arvostelun ja päättyväksi, kun tuomari on
arvostellut viimeisen luokan.
c. Kilpailualueen valvoja
Kilpailualueen ja muun kilpailukentän ulkopuolisen alueen valvojaksi pyritään aina nimeämään stewardoikeuden omaava henkilö.
d. Turvakypärä verryttelyssä ja kilpailukentän ulkopuolella
Kaikilla kilpailuun osallistuvilla / osallistuneilla hevosilla ratsastavilla on oltava päässään turvakypärä
asianmukaisesti kiinnitettynä. Maastakäsittely-lajeissa turvakypärän käyttöä suositellaan myös muilla kuin
youth-urheilijoilla.

3. Turvallisuutta koskevat määräykset
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a. Taluttaminen
Hevonen tulee olla turvallisesti hallittavissa sitä kilpailualueella käsiteltäessä.
b. Kypärän käyttö
Kilpailun järjestäjä huolehtii siitä, että kypärää käytetään säännöissä määrätyllä tavalla (ks. 612.).
c. Käsihevoset/maasta käsittely
Käsihevoset ja hevosen käsittely maasta käsin on kielletty verryttelyalueella, ellei siihen ole osoitettu
erillistä tilaa.
4. Luokkiin osallistumisoikeuden selvittämistä koskevat määräykset
Urheilija vastaa omasta ja hevosensa kilpailukelpoisuudesta. Alle 15-vuotiaan urheilijan osalta
kilpailukelpoisuudesta vastaa urheilijan huoltaja.
5. Suitsituksen tarkistusta koskeva määräys
Tuomarin on tarkistettava suitsitus vähintään yhdessä luokassa (1 luokka / kilpailupäivä).

6. Ranking-pisteitä koskeva määräys
a) Ratsastajien ranking
Suomen ranking-pisteitä jaetaan ratsastajille kaikista lajeista open-luokista (reining, western pleasure,
western riding, western horsemanship, trail, ranch riding) kaikilla hevosilla kansallisen tason luokista ja
muiden maiden Ratsastajainliittojen alaisten kansallisen tason luokista ja kansainvälisistä, FEI:n alaisista
CRI-kilpailuista saavutetuista tuloksista.
b) Hevosten ranking
Rankingpisteitä saavat vain ne hevoset, jotka on merkitty Suomen Hippoksen ylläpitämään hevosrekisteriin
tai kansainvälisten kilpailuiden osalta FEI:n rekisteriin. Hevosista, joilla kilpailee kansainvälisellä tasolla
ulkomainen ratsastaja, tulee ilmoittaa tiedot SRL:lle vuoden loppuun mennessä KV-ranking-pisteiden
saamiseksi.
c) SRL jakaa vuosittain kaikissa lajeissa hopeisen valiomerkin sille suomalaisen kilpailuluvan omaavalle
adult-ratsukolle joka 1.1. - 31.12. välisenä aikana on sijoittunut SRL:n alaisissa kilpailuissa ja muiden maiden
Ratsastajainliittojen alaisissa kilpailuissa ja on saavuttanut korkeimman rankingpistemäärän, kuitenkin
vähintään 10 rankingpistettä. Sekä pronssisen valiomerkin sille suomalaisen kilpailuluvan omaavalle youth-,
juniori- ja lapsiratsukolle, joka 1.1. - 31.12. välisenä aikana on sijoittunut SRL:n alaisissa kilpailuissa muiden
maiden Ratsastajainliittojen alaisissa kilpailuissa ja on saavuttanut korkeimman rankingpistemäärän,
kuitenkin vähintään 10 rankingpistettä.
Valiomerkki - adult
SRL jakaa vuosittain hopeisen valiomerkin sille adult-ratsukolle, joka 1.1. – 31.12. välisenä aikana on
sijoittunut reiningissä SRL:n alaisissa kilpailuissa ja niissä kansainvälisissä kilpailuissa, joiden tulokset on
merkitty FEI:n tietojärjestelmään ja all-around -lajeissa SRL:n ja muiden maiden Ratsastajainliittojen
alaisissa kilpailuissa ja on saavuttanut korkeimman rankingpistemäärän, kuitenkin vähintään 10
rankingpistettä.
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d) Valiomerkki – youth
SRL jakaa vuosittain pronssisen valiomerkin sille youth-ratsukolle, joka 1.1. – 31.12. välisenä aikana on
sijoittunut reiningissä SRL:n alaisissa kilpailuissa ja niissä kansainvälisissä kilpailuissa joiden tulokset on
merkitty FEI:n tietojärjestelmään ja all-around -lajeissa SRL:n ja muiden maiden Ratsastajainliittojen
alaisissa kilpailuissa ja on saavuttanut korkeimman rankingpistemäärän, kuitenkin vähintään 10
e) SM-kilpailuissa ja kansainvälisissä kilpailuissa käytettävät kertoimet
Kilpailujen ranking-kertoimet KS I mukaan (KSI, liite 3, Rankingpistetaulukko)
f) Pisteitä saa vain sijoituksista.
7. Kilpailukutsun laadintaa ja julkistamista koskeva määräys
Kilpailukutsun laadinnassa otetaan huomioon lännenratsastuksen lajisäännöt sekä KS I:n säännöt.
Kilpailun järjestäjä voi kuitenkin vaatia selvityksen siitä, onko hevonen viime aikoina sairastanut tarttuvia
eläintauteja tai ollut tekemisissä tarttuvia eläintauteja sairastavien / sairastaneiden hevosten kanssa.
Seura-, alue- ja kansalliset kilpailut on ilmoitettava Kipassa. Mainittujen kilpailujen kutsut on julkistettava
kuitenkin aina viimeistään kuukautta ennen kilpailuja.

8. Pöytäkirjaa koskeva määräys
Tuomarin tulee käyttää liitteiden mukaisia pöytäkirjoja ja/tai AQHA:n ja NRHA:n hyväksymiä pöytäkirjoja.
Pöytäkirjaan merkitään luokan päättymisajankohta.
Pöytäkirjan mallit on julkaistu myös osoitteessa www.ratsastus.fi.

9. Tulosten toimittamista koskeva määräys
Kilpailujen johtaja vastaa siitä, että kilpailujen tulokset toimitetaan sääntöjen mukaan Kipaan. Tuloksista on
käytävä ilmi:
-

kilpailupäivämäärä,
kilpailujen järjestäjä,
kilpailujen tuomari,
luokan nimi,
kilpailun ja luokan taso
lähtöjen lukumäärä,
sijoittuneiden lukumäärä ja
urheilijan ja hevosen nimi, urheilijan seura sekä sijoitus kilpailulajissa.

Sijoittuneita voivat olla vain KS I:n 25.1.2. 31 §:n mukaan määräytyvät sijoittuneet – ei palkitut, jos niitä on
enemmän kuin sijoittuneita.

Lännenratsastussäännöt 20221

68

Liite 2 Tuomarikortti
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Liite 3 Lännenratsastuksen arvostelupöytäkirja - reining, western riding, trail, ranch
riding
LÄNNENRATSASTUKSEN ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA
Reining, Western riding, Trail, Ranch riding
Kilpailu

Ohjelma

Laji

Luokka

Paikka

Aika

Kilp. taso

Järjestävä seura

Tuomari

Suorituspisteet: -1 ½ erittäin heikko, -1 heikko, -½ heikohko, 0 keskitasoinen, +½ hyvä, +1 erittäin hyvä, +1½ erinomainen
VP = virhepisteet

SP = suorituspisteet

Lähtönro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

VP
SP
VP
SP
VP
SP
VP
SP
VP
SP
VP
SP
VP
SP
VP
SP
VP
SP
VP
SP
Tuomarin allekirjoitus

Kehäsihteerin allekirjoitus
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Liite 4 Lännenratsastuksen arvostelupöytäkirja - western horsemanship ja
showmanship at halter
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Liite 5 Freestyle reiningin arvostelupöytäkirja
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Liite 6 Lännenratsastuksen arvostelupöytäkirja
LÄNNENRATSASTUS ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA
Reining, Western riding, Trail, Ranch riding
Kilpailu
Järjestävä seura
Luokka

Kilp. taso

Aika

Laji

Paikka

Ohjelma

Tuomari

Suorituspisteet: -1 ½ erittäin heikko, -1 heikko, -½ heikohko, 0 keskitasoinen, +½ hyvä, +1 erittäin hyvä, +1½ erinomainen
VP = virhepisteet

Lähtönro

SP = suorituspisteet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

VP
SP
VP
SP
VP
SP
VP
SP
VP
SP
VP
SP
VP
SP
VP
SP
VP
SP
VP
SP
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Liite 7 Lännenratsastuksen arvostelupöytäkirja
LÄNNENRATSASTUKSEN ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA
Reining, Western riding, Trail, Trail in Hand, Ranch riding
Kilpailu
Järjestävä seura
Luokka

Kilp. taso

Laji

Aika

Ohjelma

Paikka
Tuomari

Suorituspisteet: -1 ½ erittäin heikko, -1 heikko, -½ heikohko, 0 keskitasoinen, +½ hyvä, +1 erittäin hyvä, +1½ erinomainen
VP = virhepisteet

Lähtönro

SP = suorituspisteet

1

2

3

4

5

6

7

8

Suoritus- ja
virhepistee
Yhteensä t yhteensä Sijoitus

VP
SP
VP
SP
VP
SP
VP
SP
VP
SP
VP
SP
VP
SP
VP
SP
VP
SP
VP
SP
Tuomarin allekirjoitus

Kehäsihteerin allekirjoitus
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Liite 8 Tulosten ilmoittaminen, esimerkki
LUOKKA 1 REINING OPEN AA,
SPONSORIN NIMI
Osallistui 15, sijoittui 4
1. Ratsastaja
2. Ratsastaja
3. Ratsastaja
4. Ratsastaja
--5. Ratsastaja
6. Ratsastaja
7. Ratsastaja
8. Ratsastaja
8. Ratsastaja
10. Ratsastaja
11. Ratsastaja
99. Ratsastaja
99. Ratsastaja
99. Ratsastaja
99. Ratsastaja

/
/
/
/

Hevonen
Hevonen
Hevonen
Hevonen

Seura
Seura
Seura
Seura

72
71
69,5
69

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Hevonen
Hevonen
Hevonen
Hevonen
Hevonen
Hevonen
Hevonen
Hevonen
Hevonen
Hevonen
Hevonen

Seura
Seura
Seura
Seura
Seura
Seura
Seura
Seura
Seura
Seura
Seura

68
67,5
67
66
66
59
49
0
Ei-tulosta
Hyl.
Kesk.

LUOKKA 12 WESTERN PLEASURE OPEN AA,
SPONSORIN NIMI
Osallistui 16, sijoittui 4
1. Ratsastaja
2. Ratsastaja
3. Ratsastaja
4. Ratsastaja
--5. Ratsastaja
6. Ratsastaja
7. Ratsastaja
8. Ratsastaja
9. Ratsastaja
10. Ratsastaja
10. Ratsastaja
10. Ratsastaja
10. Ratsastaja
10. Ratsastaja
99. Ratsastaja
99. Ratsastaja

/
/
/
/

Hevonen
Hevonen
Hevonen
Hevonen

Seura
Seura
Seura
Seura

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Hevonen
Hevonen
Hevonen
Hevonen
Hevonen
Hevonen
Hevonen
Hevonen
Hevonen
Hevonen
Hevonen
Hevonen

Seura
Seura
Seura
Seura
Seura
Seura
Seura
Seura
Seura
Seura
Seura Hyl.
Seura Kesk.
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Liite 9 Kilpailutasojen kuvaukset
LÄNNENRATSASTUS
Vaatimukset

Seurakilpailut

Aluekilpailut

Kansalliset kilpailut

Vaaditut
kilpailuluvat

E-Seurakilpailulupa

D-Aluekilpailulupa
Hevosen vuosimaksu

Kansallinen B(A)-kilpailulupa
Hevosen vuosimaksu

Lajikohtainen
vaatimustaso
sallitut ohjelmat,
suitsitusvaatimus

-Ohjelmat:
ks. lännenratsastuksen
ratapiirrokset
-Muissa lajeissa:
lännenratsastuskomitean
tarkentava ohje
- vapaavalintainen, sääntöjen
mukainen suitsitus

-Ohjelmat:
ks. lännenratsastuksen
ratapiirrokset
-Muissa lajeissa:
lännenratsastuskomitean
tarkentava ohje
- Muita ohjelmia ja suitsitusta voidaan käyttää seura- ja aluekilpailujen luokissa
(E-Seura- tai D-aluekilpailulupa)
- Kankisuitsitus, 5-vuotiaalla saa ratsastaa nivelsuitsituksella

Toimihenkilöt
Minimi

- Tpj/Tuomari
- Kehäsihteeri

-Ohjelmat:
ks. lännenratsastuksen
ratapiirrokset
-Muissa lajeissa:
lännenratsastuskomitean
tarkentava ohje
- Muita ohjelmia voidaan
käyttää seurakilpailuluokissa
(E-Seurakilpailulupa)
- vapaavalintainen, sääntöjen
mukainen suitsitus
- Tpj/ tuomari
- Kehäsihteeri
- Stewardi suositeltava

Tpj
Minimi

Lännenratsastuksen C-tuomari
tai jonkun muun lajin Ctuomari(ei voi toimia
arvostelevana tuomarina)
Lännenratsastuksen C-tuomari
tai muu KSVI määrittelemä
tuomari

Lännenratsastuksen C-tuomari
tai jonkun muun lajin Ctuomari(ei voi toimia
arvostelevana tuomarina)
Lännenratsastuksen C-tuomari
tai muu KSVI määrittelemä
tuomari

Lännenratsastuksen C-tuomari (ei voi toimia arvostelevana tuomarina),
lännenratsastuksen B- tuomari tai muun lajin B-tuomari(ei voi toimia
arvostelevana tuomarina)

Arvosteleva tuomari
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- Tpj/ tuomari
- Kehäsihteeri
- Stewardi

Lännenratsastuksen B- tuomari tai muu KSVI määrittelemä tuomari

SRL 2022
Stewardi
Minimi

stewardi,
suositus

stewardi

lajistewardi (tai stewardi)

Urheilijoiden
osallistumisoikeude
n antava tulos

- Kaikentasoiset ratsukot
- Sääntökoulutus suositeltavaa

-Sääntökoulutus suositeltavaa
-Kilpailulupa
- Ratsastaja on saanut 2
hyväksyttyä suoritusta lajissa
jossa kilpailee tai yhden
hyväksytyn suorituksen
kahdesta eri lajista tasolta 1;
hyväksytty suoritus western
pleasuresta, muista lajeista
vähintään 50 pistettä.

- Kilpailulupa
- Ratsastaja on saanut 2 hyväksyttyä suoritusta lajissa jossa kilpailee tai yhden
hyväksytyn suorituksen kahdesta eri lajista tasolta 2; reiningissä 60 pistettä,
hyväksytty suoritus western pleasuresta, muissa all around -lajeista vähintään
54 pistettä.

Palkintorahat/
esinepalkinnot

Ruusukkeet ja suositellaan
esinepalkintoja

Ruusukkeet ja
esine/rahapalkinnot

Ruusukkeet ja esine/rahapalkinnot

Kilpailumaksut

Suhteessa palkintoihin

Suhteessa palkintoihin

Suhteessa palkintoihin

Kilpailukenttä
Kilpailukenttä,
verryttely,
Turvallisuus

- Aidattu kenttä/maneesi

-Aidattu kenttä/maneesi
vähintään 20 x 40 m

-Aidattu kenttä/maneesi vähintään 20 x 40 m

Ensiapuvalmius (EA1),
Turvallisuudesta vastaava
henkilö nimetty, kirjallinen
pelastussuunnitelma

Ensiapuvalmius (EA1),
Turvallisuudesta vastaava
henkilö nimetty, kirjallinen
pelastussuunnitelma

Ensiapuvalmius (EA1)/ lääkäri,
Turvallisuuspäällikkö, kirjallinen pelastussuunnitelma

Olosuhdetavoitteet: Katsomo, asiantunteva kuuluttaja, paikoitus, kanttiini, yleisöpalvelut, tiedottaja, hevosten majoitus jne.
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