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TERMI

SELITE

Antidopingtyö

Antidopingtyötä säädellään monilla kansainvälisillä ja kansallisilla sopimuksilla,
jotka kaikki tähtäävät reiluun, tasa-arvoiseen ja puhtaaseen urheiluun. SRL on
sitoutunut noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä, WADA:n ja FEI:n
hevosten antidopingsäännöstöä omien sääntöjensä kautta.
Hevosten viranomaisrekisteri sisältää tiedot kaikista Suomeen rekisteröidyistä
hevosista. ravikilpailuista ja hevosnäyttelyistä.

Hevosten viranomaisrekisteri

Hevonen

Kaikki rekisteröimättömät hevoseläimet tulee tunnistaa ja rekisteröidä.
Viranomaisrekisteristä vastaa Ruokavirasto, joka on antanut sen Suomen
Hippoksen ylläpidettäväksi. Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten
tunnistamisesta 222/2017.
Tarkoittaa myös ponia tai muuta Equus -sukuun kuuluvaa kavioeläintä, ellei
asiayhteydestä muuta johdu.
Hevosen sopimatonta kohtelua on teko tai laiminlyönti, joka aiheuttaa, tai uhkaa
aiheuttaa hevoselle tarpeetonta kipua tai kärsimystä. Esimerkkejä hevosen
sopimattomasta kohtelusta ovat:

Hevosen sopimaton kohtelu

a) Hevosen liiallinen piiskaaminen tai Liiallinen raipan tai piiskan käyttö tai
lyöminen;
b) Minkä tahansa muuten kuin aitaustarkoituksessa sähköimpulsseja tuottavan
laitteen, käyttäminen hevoseen;
c) Kannusten liiallinen tai toistuva käyttö hevoseen;
d) Hevosen suun nykiminen kuolaimella tai muulla välineellä;
e) Kilpaileminen ylirasittuneella, ontuvalla tai loukkaantuneella hevosella; Mikäli
ontuminen tai loukkaantuminen tapahtuu yllättäen kilpailusuorituksen aikana
ja suoritus keskeytetään välittömästi, ko. tulkintaa ei käytetä.
f) Hevosen ”barraaminen”;
g) Hevosen minkä tahansa ruumiinosan tuntoaistin keinotekoinen herkistäminen
tai alentaminen;
h) Hevosen riittävän ravinnon- tai vedensaannin ja/tai liikunnan laiminlyöminen;
i) Minkä tahansa sellaisen laitteen tai varusteen käyttäminen, joka aiheuttaa
hevoselle ylimääräistä kipua hevosen pudottaessa esteen;
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j)

Kilpaileminen hevosella, joka on Suomessa tai muussa maassa poistettu
kilpailurekisteristä vakuutusyhtiön päätöksellä.
Listaus ei ole tyhjentävä.

Hevosen tunnistusasiakirja

Hevospassi, EU-passi (aiemmin rekisteritodistus). Komission täytäntöönpanoasetus
(EU) 2015/262 (hevospassista annettu asetus).

Hevosen vastuuhenkilö

Hevosen vastuuhenkilöllä on oikeudellinen vastuu hevosesta. Vastuu sisältää KS I
ja LS määrittelemät vastuut sekä kurinpitosääntöjen sitovuuden ja velvoitteet.
Katso KS I kohta 15.

Hevosrekisteri

Kaikki rekisteröimättömät hevoseläimet tulee tunnistaa ja rekisteröidä.
Viranomaisrekisteristä vastaa Ruokavirasto, joka on antanut sen Suomen
Hippoksen ylläpidettäväksi. Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten
tunnistamisesta 222/2017.

Hevostarkastus

Eri lajeissa voi olla pakollisia hevostarkastuksia, joissa tarkastuksen kohteena on
hevosen riittävä kilpailukunto.

Hylkääminen (eliminointi)

Ellei LS toisin määrää, hylkääminen tarkoittaa, että urheilija ja/tai hevonen ei voi
jatkaa suoritustaan kyseisessä luokassa ja/tai tulevissa luokissa samoissa
kilpailuissa.

Kilpailu

Kilpailukokonaisuus, johon voi sisältyä useita eri lajeja ja luokkia.

Kilpailujärjestäjä

Kilpailun järjestävä SRL:n jäsenseura, muu SRL:n jäsen tai yhdistys, henkilö tai
yhteisö, jonka kanssa SRL on tehnyt kilpailujärjestäjäsopimuksen.

Kilpailukutsu

Kilpailujärjestäjän kilpailuja varten julkaisemat määräykset ja ohjeet kilpailijoille.

Kilpailun aika

Aika, joka alkaa tuntia ennen kilpailun ensimmäistä hevostarkastusta tai
ensimmäisen luokan alkua ja päättyy puoli tuntia kunkin lajin viimeisten tulosten
julkistamisesta. Lajisäännöissä voidaan määrätä tästä poikkeava kilpailun aika.

Kilpailutiedote

Kilpailutiedote täydentää kilpailukutsua yksityiskohtaisilla tiedoilla kilpailuista.

Kurinpitoraportti

TPJ:n kirjallinen raportti kilpailuiden vastalauseista, valituksista, päätöksistä,
rangaistuksista ja/tai muista tapahtumista.

Kvalifikaatio

Kvalifikaatio ”kvaali” on ratsastusmaailmassa käytetty termi karsinnasta, jolla
pyritään ylemmälle kilpatasolle/vaativampaan luokkaan. Sana on johdettu
englanninkielisestä sanasta qualification = karsinta.

Lajisäännöt

Hallituksen kullekin lajille vahvistamat lajin kilpailuja säätelevät säännöt.

Luokka

Tarkoittaa jokaista yksittäistä luokkaa kilpailuissa, joissa ratkaistaan kilpailijoiden
suoritusten perusteella sijoitukset ja palkinnot.
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Pelastussuunnitelma

Yleisötapahtumista, kuten ratsastuskilpailuista, tulee laatia pelastussuunnitelma.
Pelastussuunnitelma toimitetaan ensisijaisesti paikkakunnan
pelastusviranomaiselle, mutta joillain paikkakunnilla on käytäntönä, että
suunnitelma tulee toimittaa lisäksi myös poliisille.

Rangaistus

Mikä tahansa KS I 53. kohdassa mainituista kurinpitoseuraamuksista.

SRL:n säännöt ja määräykset

Kaikki säännöt ja määräykset, jotka SRL:n toimivaltainen elin on vahvistanut
sisältäen, mutta ei rajoittuen, TS, KS I, eettisiin sääntöihin, LS,
antidopingsääntöihin ja lääkintäsääntöihin.

Sulkeminen (diskvalifiointi)

Ellei LS toisin määrää, sulkeminen tarkoittaa, että urheilija ja/tai hevonen (tai
hevoset) on suljettu pois kyseisestä luokasta ja/tai kilpailun tulevista luokista.
Sulkeminen voi myös johtaa siihen, että urheilijan ja/tai hevosen (tai hevosten)
tulokset hylätään taannehtivasti.

Toimihenkilö

Henkilö, jolle SRL:n hallitus on myöntänyt oikeuden toimia
kilpailuiden toimihenkilönä tai kouluttajana.
Katso tarkemmin https://www.ratsastus.fi/kilpailu-ja-valmennus/toimihenkilolle/

Toimintakielto

Katso KS I kohta 53.6., joka koskee toimintakieltoa ja sen sisältöä.
Kaikista ratsastuskilpailuista tulee laatia turvallisuusasiakirja.

Turvallisuusasiakirja

Palveluntarjoajilla, kuten kilpailunjärjestäjällä on useita lakisääteisiä
velvollisuuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa asiakkaan turvallisuus
palveluissa. Jotkut velvollisuudet koskevat kaikkia kuluttajapalveluita, osa vain
korkeariskisempiä palveluita. Kaikkia palveluntarjoajia koskee yleinen
huolellisuusvelvollisuus, mutta esimerkiksi turvallisuusasiakirja pitää laatia vain
tietyistä palveluista. Lisätietoja Tukesin palvelukohtaisilta sivuilta:
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut

Urheilija

Henkilö, joka osallistuu SRL:n kilpailujärjestelmän mukaiseen kilpailuun
ratsastajana, juoksuttajana, ajajana, vikeltäjänä tai muussa ominaisuudessa.

Urheilusäännöt

Periaatteet ja säännöstöt mukaan lukien, mutta ei rajoittuen eri lajien
kilpailusääntöihin, hevosten lääkintäsääntöihin sekä urheilijoiden ja hevosten
antidoping säännöstöihin.

Varoitus

Kurinpidollinen suullinen tai kirjallinen ohje, joka sisältää varoituksen tulevasta
negatiivisesta seuraamuksesta, ellei varoituksen saanut noudata ohjetta.

LYHENNE

SELITE

EKADT

Eläinkilpailujen antidopingtoimikunta (EKADT) on itsenäinen ja puolueeton
asiantuntijaelin, jonka tarkoituksena on estää kiellettyjen lääkeaineiden ja
menetelmien käyttö eläinurheilussa ottamalla kantaa epäiltyihin dopingtapauksiin
ja antamalla suosituksia asianomaiselle järjestölle teon vakavuudesta.
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FEI

Kansainvälinen Ratsastajainliitto, ratsastusurheilun kansainvälinen kattojärjestö.
Suomen Ratsastajainliitto on FEI:n suomalainen jäsenjärjestö (Fédération Equestre
Internationale, International Federation for Equestrian Sports).

KIPA

Yleisnimike SRL:n kilpailujärjestelmän kulloinkin käyttämästä
kilpailupalveluohjelmasta, jossa julkaistaan mm. kilpailukalenteri, kilpailukutsut,
tulokset, rangaistukset ja toimihenkilöt ja jonka kautta ilmoittautumiset ja maksut
hoidetaan.

KS I

Kilpailusääntöjen yleinen osa, jossa määritetään kilpailutoiminnan peruslinjat ja
annetaan kaikkia lajeja koskevat yleiset määräykset.

LS

Lajisäännöt, joissa määritellään kunkin eri lajin yksityiskohtaisemmat
kilpailusäännöt. KS I koskee kaikkia lajeja.

SRL

Suomen Ratsastajainliitto ry on maamme ratsastusurheilun keskusjärjestö
(Finlands Ryttarförbund rf, The Equestrian Federation of Finland).

SUEK ry

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tehtävänä on vahvistaa yhdessä
muiden toimijoiden kanssa eettisesti kestävää urheilukulttuuria. SUEK vastaa
antidopingtoiminnan, kilpailumanipulaation ehkäisyn sekä katsomoturvallisuuden
ja -viihtyvyyden valtiosopimusten toimeenpanosta.

TPJ

Tuomariston puheenjohtaja

TS

SRL:n toimintasäännöt ovat perusta, jolle liiton toiminta rakentuu.
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OSA I
JOHDANTO
1.

Kaikille lajeille yhteiset yleiset kilpailusäännöt KS I ja lajisäännöt

1.1.

Suomen Ratsastajainliiton (jäljempänä SRL) vahvistamat yleiset kilpailusäännöt (jäljempänä KS I)
sisältävät SRL:n kaikessa kilpailutoiminnassa noudatettavat yleiset säännöt ja määräykset. KS I
tarkoituksena on luoda kaikille urheilijoille oikeudenmukaiset ja tasapuoliset kilpailuolosuhteet,
varmistaa turvallisuus ja hevosen hyvinvoinnin ensisijaisuus. KS I asettaa eläinsuojelulliset normit
kaikessa SRL:n alaisessa kilpailu- ja muussa toiminnassa.

1.2.

KS I sisältää kaikkia SRL:n kilpailulajeja koskevat yleiset määräykset. Eri lajien lajisäännöt (jäljempänä
LS) laaditaan erikseen The International Equestrian Federationin (jäljempänä FEI) tai lajien muiden
kansainvälisten tai ulkomaisten järjestöjen sääntöjen pohjalta. LS:llä täydennetään KS I määräyksiä
kunkin lajin vaatimusten mukaan. SRL vahvistaa eri lajien erityispiirteiden vaatimat poikkeukset KS
I:een.

1.3.

KS I ja LS SRL:e määrätyt oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat, ellei toisin mainita, SRL:n hallitukselle.
SRL:n hallituksella tai sen nimeämällä henkilöllä, on oikeus myöntää kilpailusääntöihin ja niiden
liitteisiin liittyviä erivapauksia ja poikkeuksia sekä antaa sääntöjen soveltamisohjeita.

1.4.

Suomen eläinsuojelulainsäädäntö, SRL:n toimintasäännöt (jäljempänä TS), KS I ja LS sekä urheilijoiden
ja hevosten antidopingsäännöt koskevat kaikkia SRL:n kilpailujärjestelmän mukaisia kilpailuja sekä
kilpailunomaisia harjoitustilaisuuksia- että SRL:n alaista toimintaa soveltuvin osin. Kilpailutoiminnassa
noudatetaan reilun pelin periaatteita. Tapaus, johon kilpailusäännöistä ei löydy ratkaisua, on pyrittävä
ratkaisemaan sääntöjen hengen ja/tai FEI:n tai muiden, kotimaisten sääntöjen pohjana olevien
kansainvälisten tai ulkomaisten sääntöjen mukaisesti. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa ratkaisun tulee
olla mieluummin vapauttava kuin rankaiseva.

2.

SRL:n kilpailujärjestelmä

2.1.

SRL:n kilpailujärjestelmä on kokonaisuus, joka koostuu kilpailutoiminnan organisaatiosta,
päätöksenteosta ja arvoista. Kilpailujärjestelmässä määritetään kotimaisten kilpailuiden yleiset,
kaikkia lajeja koskevat säännöt (KS I) ja eri lajien lajisäännöt (LS), kilpailutasot ja niiden avoimuus,
sarjakilpailut, tukitoiminta ja antidopingtyö sekä eläinlääkintäkysymykset.

2.2.

KIPA on yleisnimike SRL:n kilpailujärjestelmän kulloinkin käyttämästä kilpailupalveluohjelmasta, jossa
julkaistaan kilpailukalenteri ja kilpailukutsut, ja jonka kautta hoidetaan ilmoittautumiset ja niihin
liittyvät maksut. KIPAan tallentuu urheilijoiden ja hevosten tuloshistoria, rangaistushistoria,
ilmoittautumis- ja maksuhistoria sekä toimihenkilöiden toimitsijahistoria. Kilpailupalveluohjelman
lisäksi SRL käyttää tulospalveluohjelmia (esim. Equipe App ja Driving-tulospalveluohjelmat sekä
islanninhevosten Ice Test).

2.3.

Kansallisen kilpailujärjestelmän tarkoituksena on linjata kilpailutoiminnan vaatimukset ja kriteerit,
taata kilpailumahdollisuus eritasoisille urheilijoille, toteuttaa liiton kilpaurheilustrategiaa sekä turvata
hevosen hyvinvointi ja tapahtumien turvallisuus.

2.4.

SRL:n liittokokous vahvistaa KS I. SRL:n hallitus vahvistaa lajien LS:t, sarjakilpailu- ja mestaruussäännöt
sekä KS I liiteaineiston.

2.5.

SRL on vahvistanut seuraavat kilpailusäännöt:
KS I Yleinen osa (joka koskee kaikkia lajeja), sekä seuraavat lajisäännöt:
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KS II Kouluratsastus
KS III Esteratsastus
KS IV Kenttäratsastus
KS V Matkaratsastus
KS VI Lännenratsastus
KS VII Vikellys
KS VIII Pararatsastus
KS IX Valjakkoajo
Islanninhevosten askellajikilpailut
2.6

3.

SRL voi hakemuksesta vahvistaa lajisäännöt myös muille hevosurheilulajeille, jotka sitoutuvat
noudattamaan SRL:n sääntöjä. Hyväksymiskriteereinä ovat mm. harrastajakunnan koko ja aito
yhteistyö urheilijan ja hevosen välillä.

Kilpailusääntöjen sitomat henkilöt

3.1.

SRL:n sääntöjen, näiden kilpailumääräysten, SRL:n eettisten sääntöjen, SRL:n kurinpitosääntöjen ja
muiden SRL:n hallituksen tai sen valtuuttaman elimen antamien määräysten ja päätösten alaisia ovat
kaikki kilpailutoimintaan osallistuvat jäsenyhteisöt ja niiden toimihenkilöt ja jäsenet sekä ne henkilöt
ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti tai kilpailun järjestäjän erikseen määrittämällä tavalla joka on
mainittava kilpailukutsussa, sitoutuneet noudattamaan edellä mainittuja sääntöjä tai lunastaneet
SRL:n kilpailu-, toimihenkilö- tai valmentajalisenssin, hevosen vastuuhenkilö sekä ne henkilöt, jotka
ovat kilpailleet ko.kilpailussa tai olleet urheilijan tai joukkueen taustahenkilöinä kilpailuissa. Näiden
sääntöjen sitomia ovat myös, soveltuvin osin, muut kilpailupaikalla olevat, kilpailutapahtumaan
aktiivisesti vaikuttavat henkilöt.

3.2.

Sääntöjen sitomat henkilöt vastaavat siitä, että hevosen hyvinvointi on aina etusijalla ja ettei hevosen
hyvinvointia aseteta toissijaiseksi kilpailullisista- valmennuksellisista tai kaupallisista syistä.

3.3.

SRL:n kilpailujärjestelmän mukaisessa kilpailutoiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä (Suomen
antidopingsäännöstö), FEI:n hevosia koskevia antidopingsäännöstöjä ja -määräyksiä ja SRL:n
lääkintämääräyksiä. SRL:n kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat ja tukihenkilöt ovat velvollisia
tuntemaan kulloinkin voimassa olevat antidopingsäännöstöt ja noudattamaan niitä.

OSA II
KILPAILUT
4.
4.1.

Kansallinen kilpailujärjestelmä
SRL:n kilpailujärjestelmän mukaisia kilpailuja järjestetään eri tasoilla (seura-, alue- ja kansalliset
kilpailut sekä SM-kilpailut). Kilpailutasojen vähimmäisvaatimukset kirjataan kuhunkin LS:ön.
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4.2.

SRL:n kilpailujärjestelmän mukaisia kilpailuja voivat järjestää SRL:oon kuuluvat ratsastusseurat, SRL:n
jäsentallit ja muut SRL:n jäsenet. Tarkemmat määritelmät SRL:n kotisivuilla
https://www.ratsastus.fi/kilpailu-ja-valmennus/kilpailunjarjestajalle/yritykset-kilpailunjarjestajina/
SRL voi hakemuksesta antaa luvan eritasoisten kilpailujen järjestämiseen myös muulle yhdistykselle,
henkilölle tai yhteisölle, joka jonka kanssa SRL tekee kilpailujärjestäjäsopimuksen.

4.3.

Kansallisiin kilpailuihin voivat osallistua SRL:n jäsenseurojen jäsenet kansallisuudestaan riippumatta.

4.4.

SRL voi myöntää ulkomailla asuvalle urheilijalle määräaikaisen kilpailunumeron Suomen kansallisiin
kilpailuihin. Hakemuksensa tueksi ulkomaisen urheilijan tulee antaa kotimaansa ratsastajainliiton
kirjallinen todiste taitotasostaan, jotta ulkomaiselle urheilijalle voidaan Suomessa määritellä ne
luokat, joihin hän on oikeutettu ilmoittautumaan.

4.5.

FEI määrittelee kilpailusäännöissään mm. kansallisiin kilpailuihin osallistuvien ulkomaisten liittojen ja
ratsastajien enimmäismäärät. Katso tarkemmin FEI General Regulations - National Events (CN).

5.

Kansainväliset kilpailut

5.1.

SRL:n hallitus myöntää oikeuden FEI:n kansainvälisen kilpailun järjestämiseen.

5.2.

Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan FEI:n kulloinkin voimassa olevia sääntöjä. Kansainvälisten
kilpailujen lajeissa, joilla ei ole FEI:n vahvistamia sääntöjä, SRL päättää kilpailuissa sovellettavista
säännöistä.

6.

Suomen mestaruuslajit ja -ryhmät

6.1.

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

6.2.

Suomen mestaruuskilpailut ovat avoimet Suomen kansalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville muun
maan kansalaisille, jotka edustavat SRL:n jäsenseuraa.

6.3.

Suomen mestaruudesta voidaan kilpailla, kun SM-luokkaan tai SM-luokan ensimmäiseen
osakokeeseen/osakilpailuun osallistuu vähintään viisi (5) SM-arvosta kilpailevaa urheilijaa.
Hevostarkastusta ei oteta huomioon ensimmäisenä osakokeena/osakilpailuna.

6.4.

Jos kutsussa ilmoitettuun SM-luokkaan tai SM-luokan ensimmäiseen osakokeeseen/osakilpailuun
osallistuu vähemmän kuin viisi, mutta vähintään kolme mestaruudesta kilpailevaa, voidaan kilpailla
lajimestaruudesta.

6.5.

Mitalit annetaan kolmelle parhaalle SM-kilpailussa hyväksytyn tuloksen saaneelle.

6.6.

Suomen mestaruuskilpailuja voidaan järjestää seuraaville ryhmille: seniorit, nuoret, juniorit,
lapsiratsastajat, poniratsastajat sekä muut lajisäännöissä määritellyt ryhmät.

6.7.

SRL:n hallitus päättää vuosittain lajit ja ryhmät, joissa SM-arvosta kilpaillaan.

6.8.

Urheilija voi osallistua kilpailukutsun mukaisesti vain yhteen henkilökohtaiseen SM-kilpailuun kussakin
lajissa saman kalenterivuoden aikana. Poniratsastaja voi kilpailla samassa lajissa Suomen
mestaruudesta ponilla ja juniorien tai lapsiratsastajien mestaruudesta hevosella tai eri ponilla
lajisääntöjen mukaan.

6.9.

Urheilija voi kilpailla eri ikäluokissa eri lajien Suomen mestaruuksista.

6.10.

Urheilija voi osallistua henkilökohtaiseen SM-kilpailuun lajisääntöjen mukaan, ja aikaisintaan sen
kalenterivuoden aikana, jona hän täyttää 12 vuotta. Lajisäännöissä voi määrätä toisin.
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7.
7.1.

Muut mestaruuskilpailut
Mestaruuskilpailut
SRL:n päätöksellä tai lajisäännöissä määrätyllä tavalla voidaan SM-kilpailujen lisäksi tai niiden
asemesta järjestää lajimestaruuskilpailuja ja hallimestaruuskilpailuja eri ikäryhmille ja hevosroduille.

7.2.

Aluemestaruuskilpailut

7.2.1.

SRL:n alueet voivat antaa järjestettäviksi aluemestaruuskilpailuja eri lajeissa eri ikäryhmille SRL:n
vahvistamien säännöin.

7.2.2.

Urheilija voi kilpailla vain sen alueen mestaruuksista, jonka jäsenenä hänen edustamansa seura on.
Urheilija voi osallistua vain yhden alueen mestaruuskilpailuun kalenterivuoden aikana. SRL:n
vahvistamien, valtakunnallisesti toimivien seurojen jäsenet voivat valita, minkä alueen
mestaruuskilpailuun osallistuvat. Lajisäännöissä voidaan tarvittaessa määritellä, kuinka monta aluetta
mestaruuskilpailuihin yhdistetään.

8.
8.1.

9.

Sarjakilpailut
SRL päättää vuosittain alue- ja kansallisista valtakunnallisista sarjakilpailuista.

Kilpailunjärjestäjä ja kilpailuhakemukset

9.1.

Kilpailunjärjestäjän on noudatettava kaikkea toimintaansa koskevaa lainsäädäntöä ja sääntöjä sekä
niiden perusteella kilpailunjärjestäjälle kuuluvia velvollisuuksia. Kilpailunjärjestäjä vastaa itse kilpailun
järjestämiseen liittyvistä taloudellisista, hallinnollisista ja oikeudellisista seuraamuksista.

9.2.

Kilpailunjärjestäjän on toimitettava SRL:lle vuosittain hakemukset alue- ja kansallisista kilpailuista
SRL:n ilmoittamiin ajankohtiin mennessä.

9.3.

SRL tai aluejaosto pidättää oikeuden olla ottamatta huomioon näiden määräaikojen jälkeen tulleita
hakemuksia.

10.

Vastuut ja vakuutukset

10.1.

SRL

10.1.1.

SRL ei vastaa oikeudellisesti eikä taloudellisesti sääntöjen tai niiden liitteiden soveltamisen tai
soveltamatta jättämisen aiheuttamista tilanteista.

10.1.2.

SRL on ottanut kaikille jäsenseurojensa jäsenmaksun maksaneille jäsenille ryhmäurheiluvakuutuksen
(tapaturmavakuutus). SRL:n tapaturmavakuutus kattaa myös SRL:n jäsenseurojen, jäsentallien ja
niiden toimihenkilöille ja talkooväelle kilpailujärjestelyissä tapahtuvan tapaturman kuluja
vakuutusehtojen mukaisesti.

10.1.3.

SRL on ottanut jäsentallien, jäsenseurojen ja muiden SRL:n hyväksymien tapahtumajärjestäjien
toimintaa kattavan toiminnan ryhmävastuuvakuutuksen. SRL:n ottama vastuuvakuutus korvaa SRL:n
jäsenten, SRL:n kilpailujärjestelmän mukaan järjestämissä kilpailuissa toimihenkilötehtävässä
tapahtuvan virheen aiheuttaman taloudellisen vahingon vakuutusehtojen mukaisesti. SRL:n
ryhmävakuutusten ehdot ja kattavuus esitellään tarkemmin SRL:n Internet-sivuilla.

10.2.

Urheilija

10.2.1.

Urheilija osallistuu kilpailuihin omalla vastuullaan. Urheilija hevosen vastuuhenkilö ja hevosenhoitaja
vastaavat henkilökohtaisesti itsensä tai hevostensa kolmannelle osapuolelle aiheuttamista
vahingoista.
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11.

Kilpailukutsut ja muut julkaistavat tiedot

11.1.

Kilpailukutsu

11.1.1.

Kilpailukutsulla tarkoitetaan järjestäjän kilpailuja varten julkaisemia määräyksiä ja ohjeita. Kutsun
hyväksyy SRL:n edustajana tuomariston puheenjohtaja (TPJ). Järjestäjän tulee noudattaa SRL:n ohjeita
kilpailukutsujen laatimisesta, toimittamisesta ja hyväksymisestä.

11.1.2.

TPJ:n vahvistama kilpailukutsu tulee julkaista KIPAssa viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kilpailun
alkua. Lajisäännöissä voidaan määrätä myös tätä aikaisemmasta julkaisuajasta.

11.1.3.

Kilpailunjärjestäjän tulee toimittaa kutsu ko. kilpailujen TPJ:lle vahvistettavaksi viimeistään 14 vrk
ennen viimeistä julkaisuajankohtaa. SRL:n luvalla voi poikkeustilanteessa poiketa
julkaisuajankohdasta.

11.1.4.

SRL ryhtyy kurinpitotoimiin, jos kilpailukutsua ei julkaista ajoissa tai jos sitä muutetaan ilman TPJ:n
lupaa. Poikkeuksena pakottavat, järjestäjästä riippumattomat syyt. Mikäli kilpailu perutaan pykälän
11.1.2. mukaisen julkaisuajankohdan jälkeen, eikä kutsua ole julkaistu, peritään myöhästymismaksu
siihen asti, kunnes KIPAan on merkitty kilpailu peruutetuksi. SRL voi peruuttaa kilpailukalenteriin
merkityn kilpailun, jos kutsua ei ole julkaistu viikkoa ennen kilpailun alkua tai muusta perustellusta
syystä.

11.1.5.

TPJ ratkaisee kutsun tai tiedotteen tulkinnassa mahdollisesti ilmenevät erimielisyydet kuultuaan
järjestäjiä ja kilpailijoita.

11.1.6.

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

11.1.7.

Kutsussa on mainittava kilpailunjohtaja, TPJ, yhteyshenkilö ja muut lajisääntöjen edellyttämät
toimihenkilöt.

11.2.

Kilpailutiedote

11.2.1.

Järjestäjä voi täydentää kilpailukutsua kilpailutiedotteella, joka julkaistaan järjestäjän ilmoittamana
ajankohtana ennen kilpailujen alkua KIPAssa ja muilla järjestäjän määrittelemillä alustoilla identtisinä.
Kilpailutiedotteessa voi olla esimerkiksi lisäohjeistusta kilpailupaikalle saapumisesta ja pysäköinnistä,
tietoa hevosten majoituksesta, kilpailujen aikataulusta, toimihenkilöistä ja näiden yhteystiedoista sekä
muita urheilijoille ja /tai yleisölle tarpeellisia tietoja. Mikäli kilpailijatiedotetta päivitetään
ensimmäisen julkaisun jälkeen, on se versioitava ja alkuperäisestä muutetut kohdat merkittävä esim.
värein.

12.
12.1.

Kilpailujen peruutus
Järjestäjä voi TPJ:n ja/tai SRL:n luvalla peruuttaa jo ilmoitetun kilpailun tai laatia uuden kutsun vain,
jos siitä voidaan ilmoittaa asianomaisille urheilijoille ilmoittautumisajan päättymisen jälkeisenä
päivänä klo 24.00 mennessä. Mikäli kilpailut perutaan esimerkiksi vähäisen osanottajamäärän takia,
tulee ilmoitus tehdä mahdollisimman aikaisin. Jos peruutus johtuu ennalta-arvaamattomista,
kilpailunjärjestäjästä riippumattomista, ylivoimaisista esteistä (force majeure), Ilmoitus tehdään heti
kun järjestäjä huomaa pakottavan tarpeen perua kilpailut. Ilmoitus tehdään KIPAan ja lähetetään
sähköpostitse kaikille ilmoittautuneille. Mikäli peruutus tulee ennalta arvaamattomasti, tulee
kilpailijat yrittää tavoittaa myös puhelimitse.
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12.2.

Ellei peruutusta tehdä em. tavalla, kilpailut tai luokka on toimeenpantava, jollei kaikkien
ilmoittautuneiden urheilijoiden kanssa toisin sovita.

12.3.

Kilpailujenjärjestäjä voi kilpailun aikana, TPJ:n luvalla ja asiantuntijoita kuultuaan peruuttaa tai
keskeyttää kilpailun tai luokan kilpailunjärjestäjästä riippumattomista, ylivoimaisista esteistä (force
majeure) johtuen. Peruutuksesta on ilmoitettava kaikille luokkaan ilmoittautuneille urheilijoille TPJ:n
määrittelemällä tavalla. Mikäli keskeytettyä kilpailua tai luokkaa ei voida jatkaa loppuun palkinnoista,
tulosten julkaisemisesta ja maksujen mahdollisesta palauttamisesta päättää TPJ kilpailunjohtajaa
kuultuaan.

12.4.

Jos kilpailunjärjestäjä peruuttaa kilpailun tai luokan muista kuin force majoure -syistä, SRL voi ryhtyä
kurinpitotoimiin järjestäjää kohtaan.

13.

Kilpailumaksut

13.1.

Kilpailumaksu

13.1.1.

Kilpailumaksu muodostuu osallistumismaksusta, joka sisältää ilmoittautumis- ja lähtömaksun sekä
muista järjestäjän perimistä, kilpailemiseen liittyvistä maksuista, jotka ovat esim. karsinamaksu,
sähkömaksu ja SRL:lle maksettava luokkakohtainen kilpailutoimitusmaksu. Maksut tulee eritellä
kilpailukutsussa. Mahdollinen eläinlääkäri- ja/tai turvallisuusmaksu tulee sisällyttää
osallistumismaksuun. Ilmoittautumismaksun tulee olla pienempi tai samansuuruinen kuin lähtömaksu.
Mahdolliset alennukset eivät vaikuta edellä mainittujen maksujen suhteeseen. Suhde koskee vain
alentamattomia maksuja.

13.1.2.

Osallistumismaksuun sisältyy vapaa sisäänpääsy kilpailuihin urheilijalle, hevosenhoitajalle ja vähintään
kahdelle hevosen kilpailurekisteriin merkitylle omistajalle.

13.2.

Maksujen palautus

13.2.1.

Mikäli kilpailut on peruttu muusta kuin force majeure -syystä, kilpailun ilmoittautumis- ja lähtömaksut
on palautettava urheilijoille kokonaisuudessaan.

13.2.2.

SRL:n perimää kilpailutoimitusmaksua ei palauteta.

13.2.3.

Muut kilpailumaksut palautetaan, jos kilpailija tai hevosen ilmoittaja ennen ilmoittautumisajan
päättymistä peruuttaa ilmoittautumisen.

13.2.4.

Jos urheilija viimeistään 24 tuntia ennen ko. luokan tai kilpailun alkua tai peruutuksille kutsussa
varatussa muussa ajassa, ilmoittaa kilpailujärjestäjälle peruuttavansa osallistumisensa ko. kilpailuun
tai luokkaan, palautetaan kilpailun tai luokan lähtömaksu kokonaan tai puolet osallistumismaksusta
sekä muut kilpailumaksut kokonaan. Lajisäännöissä voidaan peruutuksille määrätty aika määritellä
toisin. Muille järjestäjältä ostetuille palveluille järjestäjä voi kilpailukutsussa asettaa haluamansa
peruutusajankohdan vapaasti.

13.2.5.

Jos urheilijan osallistuminen luokkaan tai kilpailuun peruuntuu kilpailunjärjestäjän kutsussa
ilmoittaman tai sääntöjen perusteella, ennen ensimmäistä kilpailusuoritusta tehdyn
hevostarkastuksen perusteella, kilpailumaksuja ei palauteta.

13.2.6.

Jos peruutusta ei tehdä pykälän 13.2.4. mukaan, kilpailumaksuja ei palauteta.

13.2.7.

Jos luokan arvosteluperuste tai suoritettava ohjelma muutetaan vahvistetusta kilpailukutsusta
poikkeavaksi, tai jos kilpailuolosuhteet oleellisesti muuttuvat voi TPJ asianosaisia kuultuaan päättää
kilpailumaksujen palautuksista.

13.2.8.

Mikäli kilpailunjärjestäjä peruu kilpailun tai kilpailuluokan minkä tahansa syyn perusteella, KIPA perii
ko. kilpailun tai luokan kilpailutoimitusmaksut järjestäjältä.
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13.3.

Urheilijan maksamattomat maksut, palautukset ja palkintojen maksut

13.3.1.

Urheilijan tulee maksaa maksamattomat kilpailumaksut seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa kilpailun
päättymisestä. Jos maksuja ei suoriteta annetussa määräajassa, SRL voi ryhtyä kurinpitotoimiin
urheilijaa kohtaan.
Mikäli urheilijalla on maksamattomia kilpailumaksuja, voi kilpailunjärjestäjä pidättää maksamattomat
kilpailumaksut hänen näissä kilpailuissa saavuttamistaan palkintorahoista.

13.3.2.

Palkintorahat ja muut palautettavat maksut maksetaan seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa
kilpailujen päättymisestä. Jos maksuja ei suoriteta määräajassa, SRL voi ryhtyä kurinpitotoimiin
kilpailunjärjestäjää kohtaan.

13.3.3.

Jos kilpailunjärjestäjä ei suorita kilpailuista aiheutuvia kuluja SRL:lle tai SRL:n toimihenkilölle
määräajassa, SRL voi ryhtyä kurinpitotoimiin kilpailunjärjestäjää kohtaan.

OSA III
URHEILIJOIDEN JA HEVOSTEN OSALLISTUMISOIKEUS
14.

Urheilijoiden ja hevosten rekisteröinti sekä vastuu kilpailukelpoisuudesta

14.1.

Urheilija

14.1.1.

Urheilijalla tarkoitetaan ratsastajaa, juoksuttajaa, ajuria, vikeltäjää tai muussa ominaisuudessa
kilpailevaa henkilöä.

14.1.2.

Urheilijalla tulee täyttää ilmoittautumisesta johtuvat velvollisuudet, noudattaa voimassa olevia
kilpailusääntöjä sekä tuomariston ja toimihenkilöiden antamia määräyksiä, ohjeita ja päätöksiä.

14.1.3.

Urheilija vastaa omasta ja hevosensa kilpailukelpoisuudesta. Alle 15-vuotiaan kilpailijan osalta
kilpailukelpoisuudesta vastaa urheilijan huoltaja.

14.1.4.

Jos urheilijalla ei ole oikeutta osallistua ko. luokkaan tai jos urheilija osallistuu hevosella, jolla ei ole
oikeutta osallistua ko. luokkaan, hänen saavuttamansa tulokset ovat mitättömiä.

14.1.5.

SRL:n kilpailujärjestelmän mukaisiin kilpailuihin ei saa osallistua hevosella, joka Suomessa tai muussa
maassa on vakuutusyhtiön korvauspäätöksen perusteella poistettu kilpailurekisteristä.

15.

Hevosen vastuuhenkilö

15.1.

Hevosen vastuuhenkilöllä on oikeudellinen vastuu hevosesta, mikä sisältää KS I:n ja LS:n
määrittelemät vastuut sekä kurinpitosääntöjen sitovuuden ja velvoitteet.

15.2.

Hevosen vastuuhenkilön ja lisävastuuhenkilön ja muun, TS:n ja sääntöjen sitoman henkilön,
velvollisuutena on tuntea TS:n, KS I:n ja kyseessä olevan lajin sääntöjen sisältö. Tietämättömyys
näiden sääntöjen sisällöistä ei vapauta kyseistä henkilöä sääntöjen mukaisista vastuista ja
velvoitteista.

15.3.

Hevosen vastuuhenkilö on se henkilö, joka sitä kilpailuissa ratsastaa, vikeltää tai ajaa. Myös hevosen
omistaja, valmentaja tai muu tukihenkilö, mukaan lukien (mutta ei ainoastaan) hevosenhoitaja ja
eläinlääkäri, voidaan katsoa hevosen lisävastuuhenkilöksi, jos hän on läsnä kilpailupaikalla tai on
tehnyt merkityksellisiä, hevosta koskevia päätöksiä. Vikellyksessä juoksuttaja on hevosen
lisävastuuhenkilö.
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15.4.

Hevosen vastuuhenkilö on vastuussa kilpailun aikana kaikista hevoselle tehdyistä toimenpiteistä
riippumatta siitä, kuka hevosen luokse päässyt henkilö ne on suorittanut. Hevosen vastuuhenkilö on
vastuussa hevosesta ratsastaessaan, ajaessaan tai valmentaessaan hevosta. Hevosen vastuuhenkilö ei
vapaudu tästä vastuustaan, vaikka kilpailun turvallisuusjärjestelyt osoittautuisivat puutteellisiksi.

15.5.

Jos hevosen vastuuhenkilö on estynyt tai estetty huolehtimasta hevosesta, on hänen välittömästi
ilmoitettava asiasta kilpailunjärjestäjälle.

15.6.

Vedonlyöntiin liittyvissä asioissa hevosen vastuuhenkilö ei saa, rangaistuksen uhalla, loukata millään
tavalla reilun pelin periaatetta, syyllistyä epäurheilijamaiseen käytökseen tai yrittää vaikuttaa kilpailun
tuloksiin tavalla, joka rikkoo urheilun eettisiä periaatteita.

16.
16.1.

17.

Osallistumiseen vaadittavat tulokset
Lajisääntöihin kirjataan lajikohtaiset tulosvaatimukset (kvalifikaatio), joiden perusteella urheilija ja/tai
hevonen saa osallistua eritasoisiin kilpailuihin ja luokkiin. Vain KIPAan tallennetut tulokset kelpaavat
kvalifikaatioiksi. Ulkomailla saavutetut tulokset, joita halutaan käyttää kvalifikaatioina, tulee lisätä
KIPAan.

Hevosten osallistumisoikeus ja rekisteröinti

17.1.

Yli Kolme kuukautta Suomessa olleen hevosen, joka osallistuu kilpailuihin, tulee olla merkitty Suomen
viranomaisrekisteriin.

17.2.

SRL päättää tarvittaessa hevosten väliaikaisesta merkitsemisestä KIPAan.

17.3.

Hevosen vuosimaksu, joka oikeuttaa kilpailemiseen alue- ja kansallisella tasolla, on maksettava
kalenterivuosittain.

17.4.

Hevosen tunnisteasiakirja (EU-hevospassi) tai kopio sen tunniste- ja rokotussivuista on esitettävä
vaadittaessa kilpailuissa.

17.5.

Hevonen saa osallistua kilpailuihin sen kalenterivuoden alusta, jolloin se täyttää neljä (4) vuotta.
Hevosten ikäkausikilpailuissa voidaan poiketa tästä ikärajasta lajisäännöissä määritellyin tavoin.

17.6

Hevosen osallistumisesta ja luokkien määrästä samana päivänä SRL:n kilpailujärjestelmän alaisiin
luokkiin määritellään lajisäännöissä.
Jos hevonen kilpailee samana päivänä eri lajeissa, tulee molempien lajien yhteislähtömäärän
noudattaa sen lajin enimmäislähtömäärää, joka on tiukemmin määritelty.

17.6.7

Hevosen kilpailunimi voidaan muuttaa SRL:n antamien ohjeiden mukaan. Ohjeet julkaistaan SRL:n
Internet-sivuilla.

17.7.8

Hevosella tulee kaikissa kilpailuissa olla järjestäjän hyväksymä numero, jonka pitää olla näkyvissä aina,
kun hevonen liikkuu kilpailualueella.

17.8.9

Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvalla hevosella tai ponilla tulee olla FEI:n hyväksymä tunnisteasiakirja.
Hevonen pitää vuosittain rekisteröidä FEI:n hevosrekisteriin maksamalla FEI:n vahvistama vuosimaksu.
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18.

Ponit

18.1.

SRL:n kilpailusäännöissä hevosella tarkoitetaan kavioeläintä, myös ponia tai muuta Equus -sukuun
kuuluvaa kavioeläintä, ellei asiayhteydestä muuta johdu. jonka säkäkorkeus on vähintään 149 cm.
Tätä pienemmät kavioeläimet ovat poneja.

18.2.

Ponit jaetaan säkäkorkeuden mukaan ryhmiin seuraavasti:
•
•

Ryhmä I säkäkorkeus 141–148 cm (valjakkoajossa 121–148 cm);
Ryhmä II säkäkorkeus enintään 140 cm (valjakkoajossa 120 cm ja alle).

Desimaalin pyöristyssääntö on tarkennettu mittausohjeessa. (liite 1)
18.3.

Poni saa osallistua hevosille avoimiin luokkiin. Sitä vastoin hevonen ei saa osallistua poneille avoimiin
luokkiin.

18.4.

Ponien mittaaminen

18.4.1.

Poniluokkiin osallistuvalla ponilla tulee olla SRL:n, tuontimaan tai FEI:n hyväksymän mittaajan
vahvistama todistus ponin säkäkorkeudesta. SRL voi mitata ponin varmistaakseen sen
kilpailukelpoisuuden. Mittausohjeet (liite 1).

19.

Ilmoittautuminen, lähtöjärjestys ja KIPA

19.1.

Ilmoittautuminen

19.1.1.

Kilpailuihin ilmoittaudutaan KIPAssa tai kutsussa mainitulla tavalla. Ilmoittautumishetki määritetään
KIPAssa julkaistussa kilpailukutsussa.

19.1.2.

Ilmoittautuminen on tehtävä ennen ilmoittautumisajan päättymistä KIPAan tai kutsussa mainitulla
tavalla ilmoittautumisajan päättymispäivänä klo 24.00 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova, kun
ilmoittautumismaksu on maksettu. Urheilijalla on mahdollisuus poistaa ilmoittautumisensa KIPAsta
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

19.1.3.

Verkkomaksua käytettäessä ilmoittautuminen tapahtuu siitä erikseen annettavien ohjeiden
mukaisesti. Ohjeet julkaistaan SRL:n Internet-sivuilla. SRL ei vastaa niistä kustannuksista tai
menetyksistä, jotka voivat aiheutua verkkomaksujärjestelmän toimintahäiriöistä.

19.1.4.

Lähdön varmistus tai peruutus tehdään kilpailukutsun ja lajisääntöjen mukaisesti.

19.2.

Jälki-ilmoittautuminen ja muutokset

19.2.1.

Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuneet urheilijat ovat jälki-ilmoittautuneita.
Ilmoittautumismaksun lisäksi jälki-ilmoittautumisesta voidaan periä kutsussa mainittu jälkiilmoittautumismaksu, joka on enintään alentamattoman ilmoittautumismaksun suuruinen.

19.2.2.

Kilpailuun tai sen erikseen kutsussa mainittuihin luokkiin voi jälki-ilmoittautua vain kutsussa julkaistuin
perustein. Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään kutsussa ilmoitettuun ajankohtaan
mennessä. Mikäli jälki-ilmoittautuneiden määrää rajataan, tulee kilpailukutsussa ilmoittaa, millä
perusteella kilpailunjärjestäjä hyväksyy jälki-ilmoittautuneita.

19.2.3.

Ennen ilmoittautumisajan päättymistä ilmoittautuneet urheilijat ja hevoset voivat vaihtaa luokkia tai
ilmoittautua kilpailun muihin luokkiin lajisääntöjen, järjestäjän kilpailukutsun, kilpailutiedotteen tai
sarjakilpailusääntöjen mukaisesti. Luokkamuutoksissa peritään tai maksetaan osallistumismaksujen
erotus, jälki-ilmoittautumisesta voidaan periä kutsussa ilmoitettu jälki-ilmoittautumismaksu.

19.2.4

Urheilijan voi vaihtaa kilpailemaan luokkaan jo ilmoitetulle hevoselle viimeistään tuntia ennen kunkin
luokan alkamista ja mahdolliset muutokset lähtöjärjestykseen tehdään TPJ:n päätöksellä. Tällöin ei
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peritä jälki-ilmoittautumismaksua. Luokkaan jo ilmoitetulle urheilijalle ei voi vaihtaa hevosta, vaan
hevosen vaihto käsitellään aina jälki-ilmoittautumisena.

20.

Lähtöjärjestys

20.1.

Ratsukot/valjakot kilpailevat järjestäjän arpomassa tai sarjakilpailusääntöjen mukaisessa
lähtöjärjestyksessä. TPJ voi perustellusta syystä tehdä muutoksen lähtöjärjestykseen.

20.2.

Urheilija, joka kilpailee kahdella tai useammalla hevosella, tulee sijoittaa lähtöluetteloon siten, että
hänelle jää riittävästi aikaa verryttelyyn.

20.3.

Jälki-ilmoittautuneet lähtevät luokan alussa siten, että viimeiseksi jälki-ilmoittautunut lähtee
ensimmäisenä jne. TPJ voi päättää jälki-ilmoittautuneen urheilijan sijoittamisesta esim. luokasta
poisjääneen kilpailijan paikalle.

21.

Kilpailuedustus ja urheilijan kilpailulupa

21.1.

SRL:n jäsenseuran jäsen, jolla on seuransa suostumus ja joka on maksanut jäsenmaksun, voi hankkia
kilpailuluvan ja osallistua kilpailutoimintaan. Korkeamman tason kilpailulupa oikeuttaa osallistumaan
myös alemman tason kilpailuihin.

21.2.

SRL:n hallitus vahvistaa kilpailulupien hinnat sekä hyvityskäytännöt vuosittain ja ne julkaistaan liiton
Internet-sivuilla. Jos urheilija osallistuu kilpailuihin ilman voimassa olevaa kilpailulupaa, hänen
saavuttamansa tulokset ovat mitättömiä.

21.3.

Urheilija voi kuulua useaan ratsastusseuraan, mutta hän voi edustaa vain yhtä. Urheilijan edustama
seura voi sijaita millä tahansa alueella urheilijan koti-, työ- tai opiskelupaikkakunnasta riippumatta.

21.4.

Urheilija voi edustaa kalenterivuoden aikana vain yhtä seuraa.

21.5.

FEI:n alaisiin kansainvälisiin kilpailuihin voi osallistua vain noudattaen SRL:n ja FEI:n määräyksiä.

22.
22.1.

23.

Joukkueenjohtaja
Joukkuekilpailussa on jokaisen joukkueen nimettävä joukkueenjohtaja, jonka tehtävänä on huolehtia
joukkueen yhteisistä asioista, kuten joukkueen lähtöilmoituksista. Urheilija voi toimia
joukkueenjohtajana.

Urheilijan ikärajat ja ratsastajaryhmät

23.1.

Urheilija on seniori sen kalenterivuoden alusta, jolloin hän täyttää 18 vuotta. Yläikärajaa ei ole.

23.2.

Urheilija on U25 ratsastaja sen kalenterivuoden alusta, jolloin hän täyttää 16 vuotta sen
kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 25 vuotta.

23.3.

Urheilija on nuori ratsastaja sen kalenterivuoden alusta, jolloin hän täyttää 16 vuotta sen
kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 21 vuotta.

23.4.

Urheilija on juniori sen kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 18 vuotta. Juniorin alaikäraja ja
osallistumisoikeus eritasoisiin kilpailuihin ja luokkiin on määritelty lajisäännöissä.

23.5.

Kun urheilija ratsastaa ponilla, ratsukko lasketaan poniratsukoksi, jos urheilija täyttää kalenterivuonna
korkeintaan 16 vuotta. Alaikäraja on määritelty lajisäännöissä. Valjakkoajossa ei ponivaljakoilla
ponivaljakolla ajavalla ajurilla ole yläikärajaa.
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23.6.

Urheilija on lapsiratsastaja sen kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 14 vuotta. Lajisäännöissä
voidaan määritellä lapsiratsastajalle myös muu ikäraja. Alaikäraja on määritelty lajisäännöissä.

23.7.

Urheilija on veteraaniratsastaja sen vuoden alusta, jolloin hän täyttää viisikymmentä 45 vuotta.

23.8.

Ratsastuskouluoppilas on urheilija, joka kilpailee SRL:n jäsentallin ratsastuskoulun opetushevosella ja
joka ratsastaa säännöllisesti SRL:n jäsentallin ratsastuskoulun tunneilla.

23.9.

Pararatsastaja tai para-ajuri on urheilija, jolla on alentunut fyysinen ja/tai kognitiivinen toimintakyky.
Toimintakyky arvioidaan luokittelijan tekemän luokittelun kautta. Ratsastajalla tai ajurilla on oikeus
käyttää tarvittavia, luokittelijan tai pararatsastuskomitean apuvälinetyöryhmän erikseen
määrittelemiä apuvälineitä kaikkien lajien kotimaan kilpailuissa. Ratsastaja tai ajuri todentaa
käyttöoikeuden esittämällä henkilökohtaisen pararatsastajan tai para-ajurin kilpailukortin
kilpailukansliassa. Tarkemmat ohjeet on kirjattu pararatsastuksen (KSVIII) ja valjakkoajon(KSIX) osalta
lajisääntöihin.

OSA IV
TULOKSET JA PALKINNOT
24.

Tulosten julkaiseminen ja oikaiseminen

24.1.

Kilpailunjärjestäjän tulee julkaista kilpailun tulokset KIPAssa, kun kilpailun tai luokan tulokset on
vahvistettu.

24.2.

Virheellisten tulosten oikaisemisen kilpailun päättymisen jälkeen tekee SRL SRL:n toimisto toimeksi
saaneena tai kilpailun TPJ.

25.

Sijoitukset ja palkinnot

25.1.

Sijoitus ja kvalifikaatio

25.1.1.

Urheilijan tulos oikeuttaa sijoitukseen vain, jos luokkaan osallistuu vähintään kolme urheilijaa. Vaikka
luokkaan osallistuu vähemmän kuin kolme urheilijaa, hyväksytty tulos oikeuttaa lajisääntöjen
mukaiseen kvalifikaatioon. Ainoastaan hyväksytyn suorituksen tehnyt urheilija voi sijoittua.

25.1.2.

Sijoittuneiden määrä kilpailuissa määräytyy luokkaan osallistuneiden ratsukoiden tai valjakoiden
lukumäärän perusteella seuraavasti:
Osallistuneita vähintään

Sijoittuneita

3

1

4–8

2

9–12

3

13–16

4

17–20

5
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sekä sen jälkeen yksi sijoittunut kutakin alkavaa neljää osallistunutta ratsukkoa tai valjakkoa kohti.
25.2.

Palkintojenjako

25.2.1.

Palkintojenjakoon osallistutaan kilpailuasussa kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti. TPJ
voi perustellusta syystä antaa urheilijalle luvan jäädä pois palkintojenjaosta.

26.

Palkinnot

26.1.

Palkinnolla tarkoitetaan kilpailuissa sijoittuneelle urheilijalle annettavaa kunnia-, esine- tai
rahapalkintoa. Kunnia- ja esinepalkinto kuuluu urheilijalle, ruusuke ja rahapalkinto hevosen
omistajalle.

26.2.

Palkinnot jaetaan tulosten vahvistamisen jälkeen.

26.3.

Kilpailunjärjestäjä voi jakaa palkintoja myös muille kuin luokassa tai kilpailussa sijoittuneille.

27.

Palkintomääräykset

27.1.

Kilpailuissa sijoittunut ratsukko tai valjakko saa ruusukkeen ja kilpailukutsussa ilmoitetun palkinnon.
Palkintojen arvot on määritelty lajisäännöissä. Ensimmäisen palkinnon arvo saa olla korkeintaan 1/3
osa koko palkintomäärästä. Erikoiskilpailuissa tai -luokissa tästä voidaan poiketa SRL:n luvalla.

27.2.

Jos kaksi tai useampi urheilijaa saa saman sijaluvun, lasketaan rahapalkinnot yhteen ja jaetaan saman
sijaluvun saaneiden lukumäärällä. Saman sijaluvun saaneet saavat ruusukkeen ja esinepalkinnot arvotaan.

27.3.

Jos urheilijalle ei saada oikeaa tulosta tuomariston tai toimihenkilön tekemän tai olosuhteiden
aiheuttaman virheen takia, urheilijalle voidaan antaa mahdollisuus suorituksen uusimiseen tai
tuomaristo voi sijoittaa urheilijan samalle ylimääräiselle sijalle toisen urheilijan kanssa. Molemmat
samalle sijalle sijoitetut urheilijat saavat ruusukkeen ja kutsun mukaisen sijan. Mahdollinen
rahapalkinto jaetaan täysimääräisenä molemmille. Tuomaristo päättää esinepalkintojen
jakoperusteista.

27.4.

Alue- ja kansallisissa kilpailuissa tulee sijoittuneille jakaa ruusukkeet, joiden viralliset värit ovat
seuraavat:
1. palkinto

sinivalkoinen

1. palkinto esteratsastus: arv. A1 ja A.0

punavalkoinen

ja matkaratsastuksen ihanneaikaratsastus
2. palkinto

sininen

3. palkinto

valkoinen

4. palkinto

punainen

5. palkinto

keltainen

6. palkinto ja seuraavat

vihreä

Kilpailuissa järjestäjä voi jakaa myös muunlaisia ruusukkeita.
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28.
28.1.

Valiomerkki ja ranking
SRL ylläpitää rankingjärjestelmää, jonka tuloksien perusteella SRL jakaa vuosittain valiomerkkejä eri
kilpailulajeissa. Rankingpisteiden laskentaperusteet (liite 2).

OSA V
KAUPALLISET MEDIAOIKEUDET JA SPONSOROINTI
29.

Kaupalliset- ja mediaoikeudet

29.1.

SRL:llä on yksinoikeus liiton nimen ja logon käyttöön. Niiden käyttöön tarvitaan SRL:n kirjallinen lupa.
SRL:llä on yksinoikeus toiminta-alueensa ja sääntöjensä alaisiin ratsastuskilpailuihin ja niiden
markkinointi- ja mediaoikeuksiin. Tämä koskee myös kilpailujen taltiointeja, kuten televisiointia,
radiointia sekä digitaalista tuotantoa. Oikeudet voidaan siirtää edelleen kilpailunjärjestäjälle
kilpailunjärjestämissopimusten kautta. SRL:n yksinoikeus koskee lisäksi sen kilpailusarjoja.

29.2.

Urheilijalla on oikeus solmia SRL:n hyväksymä henkilökohtainen yhteistyösopimus.
Yhteistyösopimuksen perusteella urheilija voi saada sopimusehtojen mukaisesti tukea kilpailu- ja
valmennuskuluihin. Sopimusten tulee olla kilpailu- ja olympiasääntöjen mukaisia.

29.3.

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

OSA VI
KILPAILUN TOIMIHENKILÖT
30.

Toimihenkilöiden kelpoisuusvaatimukset ja vastuut

30.1.

SRL:n toimihenkilö sitoutuu noudattamaan SRL:n sääntöjä ja ohjeita, kunnioittamaan SRL:n arvoja,
toimimaan puolueettomasti ja tunnistamaan eturistiriitatilanteet sekä noudattamaan reilun pelin
periaatteita, SRL:n eri eettisiä säännöstöjä, toimintaohjeita ja periaatteita.

30.2.

SRL:n lisenssi toimihenkilön tulee olla SRL:n jäsenseuran täysjäsen ja hänen toimihenkilöoikeutensa
tulee olla voimassa. SRL ylläpitää rekisteriä toimihenkilöistä, jotka ovat aktivoineet oikeutensa. Tämä
rekisteri julkaistaan SRL:n internetsivuilla. Eri toimihenkilöiden kelpoisuusvaatimukset eri tasoisissa
kilpailuissa määritellään LS:sä ja SRL:n koulutusjärjestelmässä.

30.3.

Kukin toimihenkilö toimii SRL:n edustajana eikä siten vastaa henkilökohtaisesti tai taloudellisesti niistä
toimista, laiminlyönneistä tai päätöksistä, jotka hän tekee suorittaessaan toimihenkilötehtävää
vilpittömässä mielessä.

31.
31.1.

Toimihenkilöoikeudet, -koulutus ja -korvaukset
SRL myöntää ja peruuttaa toimihenkilöoikeudet lajisäännöissä tai SRL:n koulutusjärjestelmässä
määrätyin perustein.
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31.2.

Toimihenkilönä toimimiselle ei ole yläikärajaa. Lisenssitoimihenkilöiden on käytävä lajisäännöissä tai
koulutusjärjestelmässä määrätyt lisenssikoulutukset, jotta lisenssi pysyy voimassa.

31.3.

SRL päättää osallistumisesta FEI:n toimihenkilökoulutuksiin sekä kansainvälisten
toimihenkilöoikeuksien hakemisesta.

31.4.

Henkilölle, joka kilpailunjärjestäjän pyynnöstä matkustaa kotipaikkakunnaltaan toimiakseen
tuomarina tai muuna toimihenkilönä, suoritetaan matkakulu- ja päivärahakorvaus SRL:n kulloinkin
voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti, jollei toisin ole sovittu. Mahdollisista palkkioista tulee
sopia etukäteen. Kilpailunjärjestäjän tulee suorittaa ko. korvaukset 30 vuorokauden sisällä
korvausvaatimuksen esittämisestä.

32.
32.1.

33.
33.1.

34.

Kilpailun johto
Kilpailunjärjestäjän tulee nimetä kilpailuun kilpailunjohtaja, tuomariston puheenjohtaja (TPJ) ja muut
lajisäännöissä määritellyt tuomarit ja toimihenkilöt. Tuomareiden ja toimihenkilöiden
kelpoisuusvaatimuksista eri tasoisissa kilpailuissa on määrätty lajisäännöissä.

Kilpailunjohtajan tehtävät
Kilpailunjohtaja on kokonaisvastuussa kilpailun valmistelusta ja toteutuksesta. Hän vastaa mm.
kilpailujen aikataulun, pelastussuunnitelman ja muiden vastaavien asiakirjojen laatimisesta sekä
noudattamisesta. Hän hoitaa kilpailujen yleisjärjestelyt ja valvoo niiden toimihenkilöiden toimintaa,
jotka eivät kuulu TPJ:n valvontaan. Kilpailunjohtaja on vastuussa siitä kilpailun läpiviemiseen liittyvästä
toiminnasta, joka ei kuulu tuomariston toimivaltaan.

Päätäntävalta

34.1.

SRL:n päätäntävaltaa kilpailukutsun, osallistumisoikeuden ja sääntötulkintojen osalta käyttää kilpailun
TPJ. Jos kilpailuissa on useita lajeja, kilpailunjärjestäjä nimeää ylituomarin, joka käsittelee ja päättää
yhteisistä asioista.

34.2.

Kilpailunjärjestäjä on velvollinen noudattamaan TPJ:n ja ylituomarin kilpailusääntöjen soveltamista
koskevia määräyksiä.

34.3.

SRL voi siirtää lajisääntöjen perusteella osan TPJ:n vastuusta tekniselle asiantuntijalle (TA).

35.

SRL:n kurinpitovaltaa käyttävät toimihenkilöt

35.1.

Tuomariston puheenjohtaja eli TPJ

35.1.1.

Kilpailuun on nimettävä TPJ ja tarpeellinen määrä tuomareita. TPJ:n on oltava järjestäjän
tavoitettavissa koko kilpailuiden ajan.

35.1.2.

TPJ käyttää kilpailuiden aikana SRL:n yleistä kurinpitovaltaa siten, kun siitä on määrätty KS I osassa IX
Oikeusturva- ja kurinpitosäännöt. TPJ:n yleisinä tehtävinä kilpailuissa on:

a)

valvoa sääntöjen noudattamista;

b)

vastata kilpailutulosten oikeellisuudesta ja vahvistaa allekirjoituksellaan kilpailun tulokset, ellei LS:ssä
toisin määrätä;

c)

johtaa tuomariston toiminta ja jakaa tehtävät tuomariston kesken;

d)

antaa stewardeille toimintaohjeet ja valvoa näiden toimintaa;

e)

päättää yhdessä kilpailunjohtajan kanssa tarvittavien tuomareiden ja stewardien lukumäärästä;
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f)

hyväksyä kilpailukutsu julkaistavaksi ja vahvistaa julkaistuun kilpailukutsuun tehtävät muutokset;

g)

tarkastaa ja hyväksyy kilpailujärjestelyt ennen kilpailujen alkamista.

35.1.3.

TPJ:n päätöksellä voidaan kilpailun kulkua häiritsevä henkilö poistaa kilpailukentältä, verryttely-, tallitai tuomariston käytössä olevista tiloista yleisöalueelle.

35.1.4.

Tuomaristoon tulee kansallisissa kilpailussa kuulua vähintään yksi muuhun kuin järjestävään seuraan
tai yhteisöön kuuluva jäsen. FEI:n tai kansallisten ratsastajainliittojen hyväksymät toimihenkilöt voivat
toimia kilpailujen tuomaristossa tai muissa toimihenkilötehtävissä.

35.2.

Lajistewardi ja stewardi

35.2.1

Stewardi on kilpailun toimihenkilö, jonka tehtävänä on yhteistyössä TPJ:n kanssa valvoa hevosten
hyvinvointia sekä turvallisuutta ja sääntöjen noudattamista.

35.2.2.

Aluekilpailuihin nimetään vähintään yksi stewardi ja kansallisiin kilpailuihin vähintään yksi lajistewardi.
Jos kilpailussa on useampi kuin yksi stewardi, nimetään yksi heistä päästewardiksi. Päästewardi johtaa
muiden stewardien toimintaa ja raportoi TPJ:lle. Kansallisessa kilpailussa päästewardilla tulee olla ko
lajin lajistewardioikeus, ellei lajisäännöissä toisin määritellä.

35.2.3.

Stewardi toimii TPJ:n alaisuudessa ja/tai tuomariston jäsenenä.

35.2.4.

Suomen mestaruuskilpailuihin järjestäjän on nimettävä päästewardi. Päästewardina voi Suomen
mestaruuskilpailuissa toimia ko. lajin FEI-stewardi tai lajin tuomarioikeuden ja lajistewardi oikeuden
omaava henkilö

OSA VII
URHEILIJOIDEN JA HEVOSTEN TURVALLISUUS
36.

Lääkintä- ja eläinlääkintähuolto

36.1.

Lääkintä- ja eläinlääkintähuolto on järjestettävä niin, että vahingoittunut urheilija, hevonen,
toimihenkilö tai katsoja saa mahdollisimman pikaisen ja asiantuntevan avun. Tarkempi vaatimustaso
on määritelty lajisäännöissä.

36.2.

Kilpailuista tulee ilmoittaa etukäteen alueen valvontaeläinlääkärille. Kilpailunjärjestäjän on
huolehdittava myös muista mahdollisista viranomaisilmoituksista.

36.3.

SM, laji- ja sarjakilpailusääntöjen edellyttämät hevostarkastukset tekee eläinlääkäri yhdessä
tuomaristoon kuuluvan henkilön tuomarin tai tuomareiden kanssa.

37.
37.1.

Turvallisuusasiakirja ja Pelastussuunnitelma
Kilpailunjärjestäjän tulee laatia kirjallinen pelastussuunnitelma tai ja turvallisuusasiakirja
Kuluttajaviraston Tukesin ja pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti, noudattaa niitä sekä
nimetä turvallisuuspäällikkö.
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38.

Turvallisuus

38.1.

Jokaisen, joka liikkuu ratsain missä tahansa kilpailualueella sekä valjakkoajokilpailujen
maratonvaiheen ajurin ja avustajan tulee aina käyttää asianmukaisesti kiinnitettyä FEI:n taiEUturvastandardin mukaista kypärää. Lajisäännöissä voidaan määrätä poikkeuksia tästä säännöstä sallien
urheilijan poistaa kypärä hänen vastaanottaessa palkintoa, kansallislaulun ajan tai muun seremonian
tai suorituksen aikana. Tämän säännön rikkomisesta urheilija tai valjakkoajon avustaja tulee tuomita
keltaiseen korttiin elleivät poikkeukselliset olosuhteet puolla rikkeen rankaisematta jättämistä.

38.2.

Urheilija ei saa käyttää sellaisia asusteita, koruja tai kampauksia, jotka kiinni jäädessään voivat olla
vaaraksi.

38.3.

Videokameran kiinnittäminen urheilijan varusteisiin (kypärään, vaunuihin tms.) on sallittua ainoastaan
TPJ:n luvalla. Kameran käyttö on mahdollista vain urheilijan suostumuksella ja hänen omalla
vastuullaan.

38.4.

Hevosella, joka voi olla vaaraksi muille hevosille tai ihmisille, tulee kilpailualueella olla merkkinä
punainen nauha hännässä

38.5.

TPJ voi hylätä urheilijan suorituksen tai sulkea hänen osallistumisensa luokkaan tai koko kilpailuun
terveydellisistä syistä tai kilpailukunnon puutteen vuoksi.

39.

Hevosten suojelu

39.1.

Tamma ei saa kilpailla neljännen tiineyskuukauden jälkeen tai kun sillä on vieroittamaton varsa.

39.2.

TPJ tai eläinlääkäri voi evätä hevosen lähtöoikeuden ja/tai hylätä sen suorituksen:

a)

sairauden, loukkaantumisen, ontumisen, suorituskyvyn puutteen tai huonon yleiskunnon perusteella;

b)

jos kilpailun jatkamiseen liittyy hevosen tai urheilijan ilmeinen loukkaantumisvaara tai vaara yleisön
tai toimihenkilöiden turvallisuudelle;

c)

jos kilpailijan koko tai paino on liian suuri verrattuna hevosen kokoon ja suorituskykyyn.
jos urheilijan koko tai paino tai urheilijan, vaunuavustajan ja vaunujen paino yhteensä on liian suuri
verrattuna hevosen kokoon ja suorituskykyyn.

40.

Hevosen lääkitys, kielletyt aineet ja menetelmät

40.1.

SRL:n kilpailuissa noudatetaan SRL:n lääkeaineiden käyttöä ja antidopingvalvontaa koskevia sääntöjä
ja lääkintämääräyksiä (liite 4) sekä FEI:n määräyksiä valvottavista lääkeaineista sekä kielletyistä
aineista ja menetelmistä. SRL:n lääkintäsäännöt ja ohjeet noudattavat voimassa olevaa
eläinsuojelulakia ja sen nojalla annettuja muita määräyksiä.

40.2.

Suomen eläinkilpailuiden antidopingtoimikunta EKADT antaa lausuntoja epäillyistä lääkintäsääntöjen
rikkomuksista.

40.3

Hevonen ei saa kilpailla,
a) jos hevosen raajojen karvoja on ajeltu missä tahansa vaiheessa tapahtuman aikana. Jos karvoja on
ajeltava eläinlääkinnällisistä syistä on lupa aina saatava TPJ:ltä ennen ko toimenpidettä. Niin kauan,
kun tapahtuman alkuun on enemmän kuin 3 päivää aikaa, hevosen raajat voidaan ajaa terällä, joka
jättää karvan vähintään 2 mm pituiseksi.
b) jos hevosen tuntokarvoja on leikattu tai muulla tavalla poistettu, ellei eläinlääkäri ole poistanut
yksittäisiä aistinkarvoja hevosen kivun tai epämukavuuden estämiseksi. Tätä sääntöä ei sovelleta
tuntokarvoihin, jotka on ollut leikattava, ajeltava tai muuten poistettava eläinlääkinnällisen hoidon
mahdollistamiseksi.
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41.

Hevosten rokotus

41.1.

Seura-, alue- ja kansallisiin kilpailuihin osallistuva hevonen sekä näiden kilpailuiden
seurakilpailuluokkiin osallistuva hevonen on rokotettava hevosinfluenssaa vastaan SRL:n antamien
määräysten mukaisesti. Rokotusmääräykset. (liite 5)

41.2.

Hevosten rokotustiedot voidaan rekisteröidä KIPAan tai Suomen Hippoksen HEPPA-tietojärjestelmään,
josta tiedot siirtyvät SRL:n KIPAan. KIPAan merkittyä rokotustietoa voidaan käyttää rokotusten
todentamiseksi SRL:n alaisessa kilpailutoiminnassa

41.3.

Jos sääntöjen mukaista rokotusmerkintää ei ole KIPAssa, hevosen EU-passi ja rokotustodistus on
esitettävä kilpailunjärjestäjälle, ennen kuin hevonen saa liikkua kilpailualueella.

41.4.

Jos hevosen rokotussääntöjen mukaista rokotusmerkintää ei ole KIPAssa tai sen rokotustodistusta ei
esitetä, hevonen ei voi osallistua kilpailuun.

41.4.

Jos hevosen dokumentoiduissa rokotustiedoissa, passissa tai rokotustodistuksessa on vähäisiä
poikkeamia rokotusmääräyksiin, hevonen voi kilpailla ko. kilpailuissa kilpailueläinlääkärin tai TPJ:n
päätöksellä. Ennen seuraavaa kilpailua hevosen rokotusten tulee olla rokotusmääräysten mukaiset.

41.5.

KIPAn rokotustietojen yhteneväisyys hevospassin tai rokotustodistuksen rokotustietojen kanssa
varmennetaan pisto poistokokein kilpailupaikalla. Mikäli KIPAan tallennettujen ja hevospassiin tai
rokotustodistukseen merkittyjen rokotustietojen välillä on eroavaisuuksia, voidaan hevosen
vastuuhenkilölle määrätä rangaistus.

42.

Hevosen sopimaton kohtelu

42.1.

Hevosen sopimaton kohtelu on aina kiellettyä kilpailussa ja kilpailun ulkopuolella. Hevosen
sopimatonta kohtelua on teko tai laiminlyönti, joka aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa hevoselle
tarpeetonta kipua tai kärsimystä. Esimerkkejä hevosen sopimattomasta kohtelusta ovat:

a)

Liiallinen raipan tai piiskan käyttö Hevosen piiskaaminen tai lyöminen;

b)

Minkä tahansa muuten kuin aitaustarkoituksessa sähköimpulsseja tuottavan laitteen käyttäminen
hevoseen;

c)

Kannusten liiallinen tai toistuva käyttö hevoseen;

d)

Hevosen suun nykiminen kuolaimella tai muulla välineellä;

e)

Kilpaileminen ylirasittuneella, ontuvalla tai loukkaantuneella hevosella. Mikäli ontuminen tai
loukkaantuminen tapahtuu yllättäen verryttelyn tai kilpailusuorituksen aikana ja suoritus
keskeytetään välittömästi, ko. tulkintaa ei käytetä.

f)

Hevosen ”barraaminen”;

g)

Hevosen minkä tahansa ruumiinosan tuntoaistin keinotekoinen herkistäminen tai alentaminen;

h)

Hevosen riittävän ravinnon- tai vedensaannin ja/tai liikunnan laiminlyöminen;

i)

Minkä tahansa sellaisen laitteen tai varusteen käyttäminen, joka aiheuttaa hevoselle ylimääräistä
kipua hevosen pudottaessa esteen;

j)

Kilpaileminen hevosella, joka on Suomessa tai muussa maassa poistettu kilpailurekisteristä
vakuutusyhtiön päätöksellä.
Listaus ei ole tyhjentävä.
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42.3.

FEI:n vahvistamia ohjeita ja määräyksiä hevosen kohtelusta, kuten FEI:n eettiset toimintaohjeet
hevosen hyvinvoinnin edistämiseksi (liite 6.) on noudatettava kaikessa SRL:n alaisessa toiminnassa.

42.4.

Jokainen, joka havaitsee hevosta kohdellun sopimattomasti, on velvollinen viivytyksettä tekemään
asiasta vastalauseen SRL:lle (katso kohta 50.5.). Kilpailuiden aikana vastalause tehdään kilpailuiden
TPJ:lle, muuna aikana SRL:n hallitukselle, joka tutkittuaan asiaa päättää siirtääkö se asian edelleen
kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi.

OSA VIII
URHEILIJAN LÄÄKITYS, KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT
43.

Antidopingsäännöstö

43.1.

SRL noudattaa Suomen antidopingsäännöstöä sekä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n
asettaman valvontalautakunnan toimivaltansa mukaisesti antamia päätöksiä.

43.2.

SRL noudattaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n testaussääntöjä ja WADA:n vuosittain
julkaisemaa luetteloa ”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa” ja siihen mahdollisesti tehtyjä
tarkennuksia. Ks. tarkemmin: www.suek.fi.

43.3.

Urheilijat, valmentajat ja toimitsijat ovat velvollisia perehtymään heitä koskeviin
antidopingsäännöstöihin ja noudattamaan niitä.

43.4.

Suomessa dopingtestejä voidaan tehdä SUEK:n, KOK:n, WADA:n, SRL:n ja FEI:n aloitteesta. Urheilija
voidaan määrätä dopingtestiin, milloin tahansa kilpailujen aikana tai niiden ulkopuolella.

43.5.

Väitetyn dopingrikkomuksen tosiseikat voidaan näyttää toteen millä tahansa luotettavalla tavalla,
myös tunnustamalla.

44.

Alkoholi, päihteet ja tupakointi

44.1.

Sääntöjen sitoma henkilö ei saa päihtyneenä olla toimihenkilötehtävässä, toimia valmentajana eikä
käsitellä hevosta kilpailualueella kilpailujen aikana. Urheilija ei saa kilpailla eikä verrytellä päihtyneenä.
Henkilö katsotaan päihtyneeksi, kun alkoholin määrä veressä on 0.5 promillea tai enemmän.

44.2.

Alkoholin määrä tutkitaan hengitysilmasta ja/tai verestä. Mittausta valvoo TPJ, turvallisuuspäällikkö
ja/tai kilpailujen lääkäri. Jos alkoholin määrä veressä on 1.0 promillea tai enemmän, tapaus on
raportoitava SRL:n kurinpitolautakunnalle, joka päättää rangaistuksesta.

44.3.

Mikäli sääntöjen sitoma henkilö kieltäytyy alkoholin mittauksesta, hän ei saa kilpailla, käsitellä hevosta
kilpailualueella tai hoitaa toimihenkilötehtävää ja hänet voidaan poistaa välittömästi kilpailualueelta
kilpailun TPJ:n tai kilpailunjohtajan päätöksellä.

44.4.

Jos TPJ:lla tai kilpailunjohtajalla on perusteltu epäilys siitä, että sääntöjen sitoma henkilö on muiden
päihteiden kuin alkoholin vaikutuksen alainen, hän ei saa kilpailla, käsitellä hevosta kilpailualueella tai
hoitaa toimihenkilötehtävää.

44.5.

Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö on kielletty urheilusuorituspaikoilla ja katsomoissa. Kiellon
rikkominen voi johtaa kurinpitotoimiin sääntöjen sitomaa henkilöä kohtaan. Kiellon valvonta on
kilpailunjärjestäjän vastuulla.

44.6.

Kilpailunjärjestäjä voi kieltää tupakoinnin koko kilpailualueella tai osoittaa erillisiä tupakointipaikkoja.
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OSA IX
OIKEUSTURVA- JA KURINPITOSÄÄNNÖT
45.
45.1.

Johdanto
Yleistä
Oikeusturva- ja kurinpitosäännöissä määrätään:

a)

Toiminta-, kilpailu- tai lajisääntöjen nojalla nimitettyjen toimihenkilöiden ja -elinten kurinpidolliset
valtuudet ja vastuut;

b)

Eri rangaistuslajit ja -asteikot;

c)

Menettelyt vastalauseiden esittämiselle SRL:n kurinpitovallan alaisten henkilöiden ja toimielinten
toimien tai käyttäytymisen takia;

d)

Oikeudesta hakea muutosta toiminta-, kilpailu-, eri eettisten- tai lajisääntöjen nojalla tehtyjen
päätösten tai tuomittujen rangaistusten saattamiseksi muutoksenhakuelimen ratkaistavaksi.

45.2.

Sääntöjen sitovuus
SRL:n oikeusturva- ja kurinpitosääntöjen alaisia ovat:

a)

SRL, SRL:n jäsenet ja SRL:n organisaatioissa toimivat henkilöt;

b)

Kilpailutoimintaa harjoittavat yhdistykset, henkilöt ja yhteisöt;

c)

Jäsenseurojen jäsenet;

d)

Jäsenseurojen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien toimielinten jäsenet, toimihenkilöt ja
hevosen vastuu- ja lisävastuuhenkilöt;

e)

Ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä sääntöjä tai ovat
lunastaneet esim. SRL:n kilpailu- tai toimihenkilölisenssin tai toimivat SRL:n toimeksiantotehtävässä;

f)

Voimassa olevan antidoping- ja hevosten lääkintäsäännöstön alaiset henkilöt ja yhteisöt;

g)

Muut sellaiset henkilöt tai yhteisöt, jotka osallistumisellaan hyötyvät SRL:n alaisesta
kilpailutoiminnasta.

45.3.

Käsiteltäessä vastalause-, valitus- tai kurinpitoasiaa asianosaisille on aina annettava tilaisuus tulla
kuulluksi. Lisäksi asiassa voidaan kuulla todistajia ja asiantuntijoita. Kuuleminen tapahtuu suullisesti tai
kirjallisesti. Suullisesta kuulemisesta on pidettävä pöytäkirjaa. Myös muu asiaan liittyvä aineisto
voidaan tarvittaessa ottaa huomioon.

46.

SRL:n kurinpito-oikeuden vanhentuminen

46.1.

Ellei lainsäädäntö määrää teolle pidempää vanhenemisaikaa, SRL:n oikeus aloittaa kurinpitotoimi
vanhenee rikkomuksen luonteen mukaan seuraavasti:

a)

Radalla tai reitillä, tai niiden välittömässä läheisyydessä tehdyt rikkomukset vanhenevat yhden (1)
vuoden kuluttua rikkomuksen tekohetkestä;
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b)

Kilpailumanipulaatio, lahjonta, SRL:n eettisessä säännöstössä ja FEI:n eettisessä säännössä hevosen
hyvinvoinnin edistämiseksi tarkoitetut rikkomukset vanhenevat viiden (5) vuoden kuluttua niiden
tekohetkestä;

c)

Kaikki muut rikkomukset vanhenevat kahden (2) vuoden kuluttua niiden tekohetkestä.

46.2.

Doping- ja lääkeainerikkomusten vanhenemisesta on säädetty niitä koskevissa säännöstöissä.

47.

Kilpailutoimihenkilöiden kurinpidolliset valtuudet ja velvollisuudet

47.1.

Tuomariston puheenjohtaja TPJ

47.1.1.

Sen lisäksi, mitä KS I ja LS määräävät TPJ:n tehtävistä ja valtuuksista, TPJ käyttää kilpailuissa SRL:n
yleistä kurinpitovaltaa 47.3. määritellyin rajoituksin.

47.1.2.

TPJ käsittelee ja päättää kohdassa 50. tarkoitetut vastalauseet, jotka perustuvat kilpailukutsuun,
olosuhteisiin tai asioihin, jotka ovat ilmenneet kilpailun aikana, tai jotka muutoin liittyvät välittömästi
kilpailutapahtumaan ja jotka esitetään TPJ:lle kilpailun aikana.

47.1.3.

TPJ vahvistaa allekirjoituksellaan kilpailun tulokset, ellei lajisäännöissä toisin määrätä.

47.1.4.

TPJ:n on oltava tavoitettavissa kilpailun aikana.

47.2.

TPJ voi määrätä seuraavat rangaistukset:

a)

Varoitus;

b)

Keltainen varoituskortti;

c)

Kenttäratsastuksen varoituskortti;

d)

Sakko, enimmäismäärältään 700 euroa henkilöille ja 7 000 euroa yhteisöille;

e)

Urheilijan ja/tai hevosen luokasta/kilpailusta hylkääminen ja/tai sulkeminen.

47.3.

TPJ:n tulee siirtää kurinpitolautakunnan ratkaistavaksi:

a)

TPJ:n ratkaisutoimivallan ylittävät asiat;

b)

TPJ:n ratkaisuvallan mukaiset asiat, joita tulee rangaista ankarammin kuin kohdassa 47.2. mainituin
rangaistuksin;

c)

Valitukset, jotka koskevat TPJ:n tekemiä päätöksiä.

47.4.

Päästewardi

47.4.1.

Sen lisäksi, mitä KS I ja LS määrätään päästewardin tehtävistä, hän käyttää kilpailun aikana SRL:n
rajoitettua kurinpitovaltaa. Hänen tulee ennen kilpailun päättymistä raportoida TPJ:lle kaikki
määräämänsä rangaistukset, jotka TPJ liittää kurinpitoraporttiin.

47.4.2.

Päästewardi voi määrätä seuraavat rangaistukset:

a)

Varoitus;

b)

Keltainen varoituskortti yhdessä TPJ:n kanssa.

48.

SRL:n kurinpitolautakunta

48.1.

SRL:n kurinpitolautakunnan toimivalta on määritelty SRL:n toimintasäännöissä.

48.2.

Kurinpitolautakunta voi määrätä seuraavat rangaistukset:

a)

Varoitus;
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b)

Sakko, enimmäismäärältään 2 000 euroa henkilöille ja 20 000 euroa yhteisöille;

c)

Urheilijan/urheilijoiden ja/tai hevosen/hevosten luokan/luokkien tai koko kilpailun tuloksen/tulosten
mitätöiminen;

d)

Tietyn toimielimen toimintakielto miksi tahansa ajaksi;

e)

Henkilön tai hevosen toimintakielto miksi tahansa ajaksi aina elinikäiseen toimintakieltoon saakka;

f)

Väliaikainen määräys, kielto, välitoimi tai oikeuden säilyttävä toimi, joka on välttämätön ennen
kurinpitolautakunnan päätöksen tekemistä asiassa

48.3.

SRL:n hallitus vahvistaa vuosittain SRL:lle maksettavan valitusmaksun kurinpitolautakunnalle tehdyistä
valituksista. Jos valittaja voittaa asiansa lautakunnassa, hänelle palautetaan suoritettu valitusmaksu.
Jos valittaja voittaa asian vain osittain, hänelle voidaan kurinpitolautakunnan harkinnan mukaan
palauttaa maksu osittain tai kokonaan. Valitusmaksu voidaan palauttaa myös, jos siihen muutoin on
erityisen painavia syitä.

48.4.

Kurinpitolautakunta voi velvoittaa valituksen hävinneen osapuolen/osapuolet maksamaan SRL:n kulut
asiassa, määrältään 300–5 000 euroa. Jos osapuoli/osapuolet ovat pitkittäneet kurinpito- tai
valitusmenettelyä ja täten lisänneet SRL:n kuluja tai muusta painavasta syystä, osapuoli/osapuolet
voidaan velvoittaa maksamaan ns. ylimääräisiä kuluja enimmäismäärältään 7 500 euroa.

48.5.

Painavista syistä voidaan kurinpitolautakunnan tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka niistä ei
ole tehty valitusta.

48.6.

Joka jättää maksamatta kurinpitolautakunnan tai SRL:n määräämän maksun tai sakon (kuten
esimerkiksi kurinpitomenettelyn ja/tai Urheilun oikeusturvalautakunnan käsittelystä aiheutuneet
kulut, kulut B-dopingkokeesta yms.), tai joka ei kehotuksesta huolimatta ole palauttanut palkintoa tai
palkintorahoja kilpailunjärjestäjälle 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksua tai palautusta on
vaadittu, asetetaan automaattisesti toimintakieltoon, kunnes suoritukset on maksettu
täysimääräisesti.

49.
49.1.

50.
50.1.

Urheilun oikeusturvalautakunta
Urheilun oikeusturvalautakunta on urheilun järjestöistä riippumaton valtakunnallinen oikeussuojaelin,
jonka tehtävänä on antaa ratkaisuja urheilua koskeviin valituksiin. Urheilun oikeusturvalautakunta voi
määrätä samat rangaistukset kuin kurinpitolautakunta.

Vastalauseet
Yleiset periaatteet
Vastalause voidaan esittää jokaista henkilöä tai toimielintä kohtaan, joka toimii missä tahansa
ominaisuudessa SRL:n kilpailujärjestelmän alaisessa kilpailussa tai joka on muutoin SRL:n
kurinpitosääntöjen alainen. Vastalause voi koskea väitettyä rikettä SRL:n toiminta-, kilpailu- tai
lajisääntöjä, SRL:n eettistä säännöstöä, yleisiä käyttäytymistapasääntöjä, kohtuullisuutta tai yleisesti
hyväksyttyä urheilijamaisuutta kohtaan, joka on tapahtunut kilpailuissa tai muussa SRL:n alaisessa
toiminnassa. Vastalause hevosen sopimattomasta kohtelusta voidaan esittää riippumatta siitä, missä
tai milloin se tapahtui.

50.2.

Päätökset, joista ei voi esittää vastalausetta
Vastalausetta ei voi esittää seuraavista päätöksistä:
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a)

TPJ:n tai muun tuomarin päätökset, jotka koskevat itse kilpailusuorituksen arvostelua radalla (Field of
Play) ovat lopullisia ja sitovia. Nämä päätökset voivat koskea esimerkiksi alla lueteltuja asioita, mutta
eivät rajoitu vain niihin:
(i) päätökset, jotka johtuvat kilpailusuorituksen havainnoimisesta tai suorituksen pisteyttämisestä;
(ii) putosiko esteen osa; oliko hevonen tottelematon; kieltäytyikö hevonen esteellä tai pudottiko se
esteen osan hypätessään;
(iii) tapahtuiko kumoon ratsastus tai satulasta suistuminen;
(iv) tekikö hevonen voltin sarjaesteellä tai kieltäytyi tai tapahtuiko esteen ohiratsastus;
(v) suorituksen ajanotosta;
(vi) hyppäsikö hevonen esteen aikarajan sisällä;
(vii) aiheuttiko ratsukon tie virheen kyseisten lajisääntöjen mukaan.

b)

Hevosen hylkääminen tai sulkeminen eläinlääkinnällisistä syistä, käsittäen myös hylätyn
hevostarkastuksen, ellei lajisäännöissä toisin määrätä;

c)

Urheilijan hylkääminen tai sulkeminen terveydellisistä syistä tai kilpailukunnon puutteen vuoksi;

d)

Tuomitseminen varoitukseen, ilman muita lisärangaistuksia, keltaiseen korttiin tai kenttäratsastuksen
varoituskorttiin.

50.3.

Päätösten sisällön mukaan määräytyvät määräajat vastalauseille
Vastalause on esitettävä seuraavien aikarajojen sisällä, riippumatta siitä onko vastalauseen esittäjä
läsnä kyseisellä kilpailupaikalla tai ei. Viivästynyttä vastalausetta ei tutkita.
Vastalauseen sisältö:

Määräaika (eli vastalause esitettävä viimeistään):

Urheilijan tai hevosen kelpoisuus
tiettyyn luokkaan tai kilpailuun

Kolmekymmentä (30) minuuttia ennen kyseisen
luokan alkua

Radan kunto

Kymmenen (10) minuuttia ennen kyseisen luokan
tai osakokeen alkua

Este, rata tai radan pituus
rataesteratsastuksessa tai valjakkoajon
tarkkuuskokeessa

Ennen ensimmäisen ratsukon tai valjakon
suoritusta.

Maastoeste tai maastorata
kenttäratsastuksessa tai valjakkoajon
maratonrata tai este tai
matkaratsastuksen reitti

kello 18:00 kyseistä luokkaa tai osakokeen alkua
edeltävänä iltana. Yhden päivän kenttäkilpailuissa
vastalause tulee tehdä viimeistään tuntia ennen
luokan alkua.

Sääntörikkeet tai muut poikkeukselliset
tapahtumat luokan aikana

Ilmoitus protestin tekemisestä tulee tehdä
viimeistään kolmekymmentä (30) minuuttia
kyseisen luokan tulosten julkaisemisesta.
Ilmoitetun protestin tekemisen on
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yhdeksänkymmentä (90) minuuttia aikaa ko.
luokan tulosten julkaisemisesta.

50.4.

Kilpailuluokan tulokset

Ilmoitus protestin tekemisestä tulee tehdä
viimeistään kolmekymmentä (30) minuuttia
kyseisen luokan tulosten julkaisemisesta.
Ilmoitetun protestin tekemisen on
yhdeksänkymmentä (90) minuuttia aikaa ko.
luokan tulosten julkaisemisesta.

Minkä tahansa SRL:n säännön
soveltamista tai täytäntöönpanoa
koskeva moite

Ilmoitus protestin tekemisestä tulee tehdä
viimeistään kolmekymmentä (30) minuuttia
kyseisen luokan tulosten julkaisemisesta.
Ilmoitetun protestin tekemisen on
yhdeksänkymmentä (90) minuuttia aikaa ko.
luokan tulosten julkaisemisesta.

Oikeus esittää vastalause
Vastalauseen voi esittää vain:

a)

SRL;

b)

SRL:n jäsenseura tai yhteisöjäsen;

c)

SRL:n toimihenkilö;

d)

Joukkueenjohtaja tai, ellei joukkueenjohtajaa ole nimetty, hevosen vastuuhenkilö.

50.5.

Hevosen sopimatonta kohtelua koskevan vastalauseen voi esittää kuka tahansa. Katso kohta 42.
Hevosen sopimaton kohtelu.

50.6.

Alaikäisen urheilijan puolesta vastalauseen esittää hänen huoltajansa tai nimetty joukkueenjohtaja.

50.7.

Menettely vastalauseen esittämiselle
Vastalause esitetään kirjallisena, ja se tulee olla vastalauseen esittämiseen oikeutetun henkilön
allekirjoittama (katso kohta 50.4.). Vastalauseeseen tulee liittää vastalausetta tukeva todistelu ja
todistajien nimet.

50.8.

Vastalause tulee esittää TPJ:lle (tai hänen ollessa estynyt kilpailunjohtajalle tai kilpailukansliaan)
säädettyjen aikarajojen sisällä yhdessä vastalausemaksun kanssa.

50.9.

Vastalausemaksu
SRL:n hallitus vahvistaa vuosittain SRL:lle maksettavan vastalausemaksun TPJ:lle esitetyistä
vastalauseista. TPJ on toimivaltainen tutkimaan vain sellaiset vastalauseet, joiden vastalausemaksu on
maksettu.

50.10.

Hevosen sopimatonta kohtelua koskevista vastalauseista ei peritä vastalausemaksua (maksuttomia).

50.11.

Vastalausemaksu palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään.

50.12.

Vastalausemaksua ei palautetaan, mikäli vastalause hylätään.

50.13.

Vastalauseen käsittely
Ennen päätöstä vastalauseasiassa, TPJ:n on:

a)

tutkittava onko hän toimivaltainen käsittelemään ja päättämään vastalausetta (katso kohta 50.16.);
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b)

tutkittava asiassa esitetty näyttö (sekä suullinen että kirjallinen);

c)

sääntöjen niin edellyttäessä, kuultava kaikkia asianosaisia (edellyttäen että he ovat tavoitettavissa); ja

d)

huomioitava kaikki asiaan vaikuttavat seikat pyrkimyksenään oikeudenmukainen ja kohtuullinen
päätös kaikissa tapauksissa.

50.14.

TPJ:lla on oikeus pyytä neuvoa ja avustusta kilpailun eläinlääkäriltä eläinlääkinnällisiä kysymyksiä
sisältävistä vastalauseista.

50.15.

TPJ:lla on oikeus pyytää neuvoa ja avustusta SRL:n edustajalta varmistaakseen, että tämän
sääntökohdan 50. vastalauseita koskevia menettelysääntöjä on noudatettu oikein.

50.16.

Toimivalta
Jos osapuoli väittää, ettei TPJ:lla ole toimivaltaa vastalauseasiassa ja/tai TPJ itse kyseenalaistaa oman
toimivaltansa vastalauseasiassa, on TPJ:n ennen vastalauseen ratkaisemista harkittava toimivaltaansa
puoltavat ja kieltävät seikat ja tehtävä toimivallastaan erillinen päätös ennen vastalauseen tutkimista.
Jos TPJ päättää, ettei hän ole toimivaltainen tutkimaan vastalausetta, hänen ei tule tutkia
vastalausetta eikä ottaa kantaa sen sisältöön.

50.17.

Videotallenteen käyttö todisteena
Toimihenkilöillä on sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan suorittaessaan oikeus käyttää hyväkseen
kaikkia teknisiä apuvälineitä, mukaan lukien videotallenteet.

50.18.

Videotallenne voidaan hyväksyä vastalauseen todisteena, edellyttäen että se esitetään 50.3.
määriteltyjen aikarajojen sisällä.

50.19.

Vastalauseen takia tehdyn päätöksen tiedoksianto
TPJ:n on, milloin mahdollista, annettava tiedoksi päätöksensä vastalauseesta aina kirjallisesti
asianosaisille.

50.20.

Valitus vastalauseen takia tehdystä päätöksestä
TPJ:n vastalauseen takia antamasta päätöksestä voi valittaa SRL:n kurinpitolautakunnalle noudattaen
sääntökohdan 51.3. menettelysääntöjä. Sääntökohdan 50.2. mukaiset päätökset ovat lopullisia eikä
niistä voi valittaa.

51.
51.1.

Valitukset
Yleiset periaatteet
Jokainen, jonka oikeutettua etua asia koskee, voi tehdä valituksen päätöksestä, jonka henkilö tai
toimielin on tehnyt SRL:n toiminta-, kilpailu-, eettisten- tai lajisääntöjen nojalla, edellyttäen, että
valitus voidaan ottaa tutkittavaksi kohdan 51.2. mukaan. Alaikäisen urheilijan puolesta valituksen voi
tehdä hänen huoltajansa tai nimetty joukkueenjohtaja. Valitus tehdään:

a)

SRL:n kurinpitolautakunnalle TPJ:n, tai muun henkilön tai toimielimen päätöksistä;

b)

Urheilun oikeusturvalautakunnalle SRL:n kurinpitolautakunnan ja valintakomitean päätöksistä.

51.2.

Valitusten tutkittavaksi ottaminen
Valitusta ei oteta tutkittavaksi, jos se koskee:

a)

TPJ:n sääntökohdan 50.2. nojalla tekemää päätöstä;

b)

SRL:n kurinpitolautakunnan päätöstä, joka koskee TPJ:n päätöksestä tehtyä valitusta.

51.3.

Valitusmenettely TPJ:n päätöksestä
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Valitus TPJ:n vastalauseen takia tekemästä päätöksestä on tehtävä kirjallisena ja valittajan
allekirjoittamana viimeistään 7 vuorokauden sisällä ko. kilpailun päättymisestä. Valitukseen tulee
liittää asiaa tukeva kirjallinen todistelu ja nimetä mahdolliset todistajat. Valittajan SRL:lle suorittama
valitusmaksu on edellytys valituksen tutkittavaksi ottamiselle (katso kohta 48.3.).
51.4.

Valitusmenettely SRL:n muista päätöksistä
Valitukset muista SRL:n päätöksistä (eli muut valitukset kuin valitukset päätöksistä, jotka on tehty
vastalauseen takia, pois lukien valintakomitea) on tehtävä SRL:n kurinpitolautakunnalle kirjallisena ja
valittajan, tai hänen asiamiehensä, allekirjoittamana. Valitukseen tulee liittää asiaa tukeva kirjallinen
todistelu ja nimetä mahdolliset todistajat. Nämä valitukset on tehtävä 21 vuorokauden sisällä siitä,
kuin valituksenalainen päätös lähetettiin tai julkaistiin. Valittajan SRL:lle suorittama valitusmaksu on
edellytys valituksen tutkittavaksi ottamiselle (katso kohta 48.3.).

51.5.

Valitusmenettely Urheilun oikeusturvalautakunnalle
Valitukset SRL:n kurinpitolautakunnan päätöksistä tehdään Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen
säännöissä mainituin edellytyksin.

52.

Kurinpitomenettely

52.1.

SRL:lla on oikeus, harkintansa mukaan, käynnistää kurinpitomenettely henkilöä/henkilöitä, yhteisöä
tai toimielintä/toimijaa kohtaan maksutta kaikissa väitetyissä SRL:n sääntörikkomusasioissa ja/tai
väitetyissä yleisten kilpailusääntöjen kohdan 54. (Rikkomukset) rikkomusasioissa.

52.2.

SRL saattaa vireille kurinpitotoimen esittämällä SRL:n kurinpitolautakunnalle kurinpitovaatimuksen
SRL:n kurinpitolautakunnan toimintaohjeessa kuvatuin menettelyin.

53.
53.1.

Rangaistukset
Rangaistuslajit
Rangaistus voi tapauskohtaisesti olla mikä tahansa jäljempänä kohdissa 53.2.–53.7. oleva rangaistus.
Samasta rikkeestä voidaan määrätä useita eri rangaistuksia. Rangaistuksen ankaruuden tulee
noudattaa kohdassa 54.2. annettuja ohjeita ottaen huomioon kuhunkin tapaukseen vaikuttavat seikat.

53.2.

Varoitus
Suullinen tai kirjallinen varoitus on sopiva rangaistus sellaisista tahattomista ja pienistä rikkeistä,
joiden seuraamukset jäävät vähäisiksi. Kenttäratsastuksessa voidaan tietyistä sääntörikkeistä tuomita
kenttäratsastuksen varoituskorttiin. Mikäli sama hevosen vastuuhenkilö saa kolme kenttäratsastuksen
varoituskorttia 2 vuoden (kahdenkymmenenneljän kuukauden) aikana, hänet asetetaan
automaattisesti kahden (2) kuukauden toimintakieltoon, joka alkaa siitä hetkestä, kun asia on annettu
hänelle tiedoksi.

53.3.

Keltainen varoituskortti

a)

TPJ yksin ja TPJ ja päästewardi yhdessä voivat kilpailun aikana määrätä keltaisen kortin seuraavista
rikkeistä:
● Hevosen sopimaton kohtelu.
● Hevosen vastuuhenkilön ja/tai hänen seurueeseensa kuuluvan henkilön sopimaton käytös. Tämän
säännön ”seurue” tarkoittaa hevosen vastuuhenkilön vanhempia, puolisoa tai kumppania,
perheenjäsentä, kouluttajaa, valmentajaa, hevosenhoitajaa, joukkuetta, hevosenomistajaa tai muuta
henkilöä, joka on suoraan sidoksissa hevosen vastuuhenkilöön.
● Lajisääntöjen noudattamatta jättäminen.
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● Kypärän käyttösääntöjen noudattamatta jättäminen.
b)

Keltainen kortti annetaan sen saajalle henkilökohtaisesti tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla. Ellei
hevosen vastuuhenkilölle voida yrityksistä huolimatta antaa tiedoksi keltaista korttia kilpailun aikana,
siitä on ilmoitettava hevosen vastuuhenkilölle kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa kilpailun
päättymisestä.

c)

Keltainen kortti voidaan tuomita minkä tahansa muun sellaisen rangaistuksen ohella, joka on
määritelty KS I:ssä tai lajisäännöissä.

d)

Mikäli hevosen vastuuhenkilö saa toisen keltaisen kortin samoissa kilpailuissa, tai muutoin yhden (1)
vuoden sisällä ensimmäisestä keltaisesta kortista, hänet asetetaan automaattisesti kahden (2)
kuukauden toimintakieltoon, joka alkaa siitä, kun asia on annettu hänelle tiedoksi.

53.4.

Sakko

a)

Sakko on sopiva rangaistus erityisesti niissä tapauksissa, joissa tekijä on toiminut huolimattomasti.

b)

Kaikki SRL:n oikeusturva- ja kurinpitosääntöjen nojalla tuomitut sakot tulee maksaa SRL:e. Sakkoja ei
tule maksaa kilpailunjärjestäjälle tai muulle taholle, vaan ne tulee maksaa SRL:e vaadittaessa.

c)

SRL voi vaatia henkilölle tuomitun sakon maksua joko urheilijan seuralta tai henkilöltä itseltään.

d)

Henkilö, joka jättää vaaditun sakon maksamatta yli 30 vuorokauden kuluttua siitä, kun vaatimus sakon
maksamisesta on hänelle esitetty, asetetaan automaattisesti toimintakieltoon, kunnes sakko on
suoritettu kokonaisuudessaan. Jos sakko on maksamatta yli 90 vuorokauden ajan siitä, kun se on
asetettu, siihen lisätään kunkin kuukauden lopussa korkolain mukainen viivästyskorko. Jos sakko
maksetaan virheellisesti muulle kuin SRL:e, on suoritus maksettava välittömästi edelleen SRL:e.

53.5.

Sulkeminen

a)

Sulkeminen on tarkoituksenmukainen rangaistus, kun se on määritelty teon rangaistukseksi SRL:n
toiminta- kilpailu- tai lajisäännöissä tai kun olosuhteet vaativat välitöntä toimenpidettä. Luokasta tai
kilpailusta sulkeminen voidaan tehdä myös taannehtivasti.

b)

Luokasta sulkeminen tarkoittaa, että kyseinen urheilija ja/tai hevonen/hevoset - siinäkin tapauksessa,
että ne vaihtaisivat omistajaa – poistetaan luokan lähtö- ja tulosluettelosta sekä tuomitaan
menettämään kyseisessä luokassa voittamansa raha- ja esinepalkinnot.

c)

Kilpailusta sulkeminen tarkoittaa, että kyseinen urheilija ja/tai hevonen/hevoset - siinäkin
tapauksessa, että ne vaihtaisivat omistajaa – eivät saa enää osallistua kyseiseen kilpailuun ja voidaan
(sen lisäksi mitä kohdassa 53.5. b) on määrätty) SRL:n toiminta- kilpailu- tai lajisääntöjen niin
määrätessä, tuomita menettämään kilpailun aiemmissa luokissa voittamansa raha- ja esinepalkinnot.

53.6.

Toimintakielto

a)

Toimintakiellon aikana henkilö, hevonen, yhteisö tai toimielin:
● ei saa osallistua mihinkään SRL:n, FEI:n tai FEI:n jäsenliiton kilpailujärjestelmän alaiseen kilpailuun
urheilijana, hevosena tai toimihenkilönä;
● ei saa osallistua järjestäjänä tai osallistujana mihinkään SRL:n, FEI:n tai FEI:n jäsenliiton alaiseen
tapahtumaan (mukaan lukien kurssit, tapaamiset, jäsenkokoukset ym.).

b)

Toimintakieltoa koskevassa päätöksessä voidaan myös erikseen määrätä, että henkilö ei
toimintakiellon aikana, tai tiettynä ajanjaksona, saa osallistua missään ominaisuudessa, ei myöskään
katsojana, mihinkään SRL:n tai FEI:n, tai sen jäsenliiton kilpailuun tai tapahtumaan.

c)

Toimintakielto voidaan määrätä väliaikaisena tai lopullisena ja siihen voi sisältyä erityisehtoja.
Väliaikainen tai lopullinen toimintakielto voi myös seurata automaattisena rangaistuksena SRL:n
toiminta-, kilpailu- tai lajisääntöjen määräysten nojalla.
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d)

Yleisenä periaatteena on, että toimintakielto astuu voimaan, kun se annetaan tiedoksi.
Toimintakiellon määräävä toimielin voi kuitenkin määrätä myöhemmän ajankohdan toimintakiellon
alkamiselle, jotta toimintakielto ei menetä rangaistuksena merkitystään.

53.7.

Rangaistukset urheilijoiden ja hevosten antidopingsäännöissä
Urheilijoiden ja hevosten antidopingsäännöissä on määrätty erikseen doping- ja
lääkeainerikkomuksista seuraavat rangaistukset.

54.

Rikkomukset

54.1.

Sen lisäksi mitä SRL:n toiminta-, kilpailu- ja lajisäännöissä sekä eettisissä säännöstöissä on erikseen
määritelty rangaistavaksi, SRL voi rangaista sitä:

a)

joka rikkoo SRL:n voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita SRL:n sääntöjen nojalla on
annettu;

b)

joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan SRL:n asettamia toimielimiä;

c)

joka kilpailussa, harjoittelussa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen
päätösten takia tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti, epäasiallisesti tai lainvastaisesti;

d)

joka kilpailussa tai harjoittelussa puuttuu tuomarin tai toimihenkilön fyysiseen koskemattomuuteen
tai syyllistyy tuomarin tai toimihenkilön uhkaamiseen;

e)

joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön tai hevosen lääkintäsäännöstön mukaiseen
doping- tai lääkintärikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella.

f)

seuraa, jonka joukkue kuuluu Suomen antidopingtoimikunnan testauspooliin, jos seura ei ilmoita
olinpaikkatietojaan;

g)

joka syyllistyy tahallisesti SRL:n, sen alueen tai sen jäsenseuran tai -yhteisön etua vahingoittavaan
toimintaan;

h)

joka urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien,
tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii, manipuloimaan kilpailutapahtumia tai laiminlyö tällaista
toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden SRL:e tai seuralle;

i)

joka lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan;

j)

joka syyllistyy kilpailussa tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen tai laiminlyö liiton sääntöihin ja
määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen;

k)

jota jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö, tai FEI, on rangaissut vähintään kuuden (6) kuukauden
peli, kilpailu-, toimitsija- tai toimintakiellolla, voidaan rangaista näiden sääntöjen perusteella, mikäli
rangaistu teko täyttää edellä jonkin a) – i) -kohtien tunnusmerkistön;

l)

joka vaikeuttaa SRL:n tekemää, tai sen lukuun tehtävää selvitystyötä;

m)

joka rikkoo SRL:n eettistä säännöstöä;

n)

joka rikkoo FEI:n eettisiä sääntöjä hevosen hyvinvoinnin edistämiseksi.
Tämän kohdan d), f), g) h) ja i) -kohdissa mainitut rikkomukset on aina katsottava vakaviksi.

54.2.

Yleiset periaatteet rangaistusten määräämiselle ja rangaistustaulukko
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Asianmukaista seuraamusta päätettäessä ja luokiteltaessa kyseisen rikkomuksen vakavuutta asteikolla
”lievä”, ”keskitaso”, ”vakava” tai ”enimmäisseuraamus” seuraamuksesta päättävän toimielimen on
otettava huomioon seuraavat tekijät yhdessä kaikkien muiden asiaan vaikuttavien tekijöiden kanssa:
a)

Antoiko teko tai laiminlyönti tekijälle tai urheilijalle perusteettoman edun?

b)

Kärsikö joku muu henkilö tai taho/toimija aineellista vahinkoa teon tai laiminlyönnin takia?

c)

Täyttikö teko tai laiminlyönti hevosen sopimattoman kohtelun tunnusmerkistön?

d)

Loukkasiko teko tai laiminlyönti jonkun henkilön ihmisarvoa tai koskemattomuutta?

e)

Täyttikö teko tai laiminlyönti petoksen, väkivallan, hyväksikäytön tai muun vastaavan rikoksen
tunnusmerkistön?

f)

Oliko teko tai laiminlyönti tahallinen?

54.3.

Tulkinnanvaraisissa tapauksissa ratkaisun tulee olla mieluummin vapauttava kuin rankaiseva.

54.4.

Seuraavassa taulukossa on esitetty tiettyjen, kohdassa 54.1. lueteltujen rikkeiden rangaistukset,
toimintakiellon pituus ja sakon suuruus. Rikkeistä, jotka eivät ole taulukossa, määrätään rangaistus
noudattaen tämän sääntökohdan 54. rangaistusskaaloja. Taulukon sakot koskevat henkilölle
määrättäviä sakkoja. Yhteisölle, kuten jäsenseuralle tai yhteisöjäsenelle määrättävät sakot ovat
kymmenkertaiset (10 x) taulukon sakkoihin verrattuna.

55.

Rike

Lievä

Keskitaso

Vakava

Enimmäisrangaistus

Epäurheilijamainen
käytös

2 kk

6 kk saakka

1 vuoteen saakka

2 vuotta

€ 200 saakka

€ 200–400

€ 400–1000

€ 1 500

Hevosen sopimaton
kohtelu

3 kk

3 kk – 2 vuotta

2 – 5vuotta

Elinikäinen

€ 150–200

€ 300–400

€ 700–1 500

€ 2 000

Rikolliset teot, petos,
väkivalta

1 kk

3 kk – 2 vuotta

2 – 5vuotta

Elinikäinen

€ 150–200

€ 300–700

€ 700–1 000

€ 1 500

Selvitystyön
vaikeuttaminen

1 kk

6 kk saakka

9 kk saakka

1 vuosi

€ 200 saakka

€ 200–400

€ 400–800

€ 1 500

SRL:n, sen alueen tai
jäsenseuran tai yhteisön etua
vahingoittava toiminta

1 kk

6 kk saakka

9 kk saakka

1 vuosi

€ 200 saakka

€ 200–400

€ 400–800

€ 1 500

Päätösten täytäntöönpano

55.1.

Päätökset tulevat voimaan, kun ne annetaan tiedoksi suullisesti tai kirjallisesti asianosaisille, mikäli
tiedoksianto on mahdollista. Jos tiedoksiantoa ei tehdä välittömästi, päättävän toimielimen tai
toimihenkilön tulee erikseen määrätä päätöksen voimaantulon ajankohta.

55.2.

Mikäli mahdollista, tulee huoltajan tai muun täysi-ikäisen henkilön olla läsnä ilmoitettaessa
rangaistuksesta alle 15-vuotiaalle henkilölle.
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56.

Kilpailuraportit, vastalauseiden ja rangaistusten kirjaaminen

56.1.

TPJ:n on kirjattava SRL:e annettavaan kurinpitoraporttiin kaikki esitetyt vastalauseet ja
kurinpitotoimet, niiden takia annetut päätökset ja rangaistukset, tehdyt itseoikaisut, valitukset sekä
kaikki muu oleellinen tieto.

56.2.

Jos kurinpitoraporttia ei toimiteta SRL:lle, on SRL:lla oikeus varoituksen uhalla vaatia sitä. Toimihenkilö
voidaan asettaa toimintakieltoon, kunnes raportti on luovutettu SRL:lle.

57.

Toimihenkilöiden oikeus itseoikaisuun

57.1.

Jos kilpailuiden aikana ilmenee jokin ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe tai muu niihin verrattava selvä
virhe tai epäkohta, toimihenkilöillä on oikeus itseoikaisuna korjata asia ilman vastalausetta.

57.2.

Toimihenkilö voi ilman vastalausetta poistaa virheellisen päätöksen ja ratkaista asian uudelleen, jos
päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen, ilmeisen väärään säännön
soveltamiseen tai päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe tai asiaan on tullut sellaista uutta
selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

57.3.

Toimihenkilöiden on raportoitava kaikista tehdyistä itseoikaisuista TPJ:lle, joka raportoi niistä edelleen
SRL:lle kilpailuraportissa.

58.

Päätösten kirjaaminen

58.1.

SRL:n hallitus, tai määräämänsä, vastaa:

a)

Tuomittujen rangaistusten kirjaamisesta ja niiden nojalla annettujen kieltojen tiedoksiannosta;

b)

Kurinpitolautakunnan sekä Urheilun oikeusturvalautakunnan päätösten kirjaamisesta;

c)

Edellä mainittujen toimielinten päätösten ja niiden voimaantuloaikojen tiedoksiannosta asianosaisille;

d)

Päätösten julkaisemisesta;

e)

Kurinpitoraporttien käsittelystä;

f)

FEI:n urheilijoita, hevosia ja toimihenkilöitä koskevien päätösten seuraamisesta ja noudattamisesta.

OSA X
MUUT MÄÄRÄYKSET
59.
59.1.

Riitojenratkaisumenettelyt
Kaikki näistä SRL:n yleisistä kilpailusäännöistä johtuvat riidat tai vaatimukset on ratkaistava SRL:n
toimintasäännöissä tai SRL:n yleisissä kilpailusäännöissä KS I määritellyillä
riitojenratkaisumenettelyillä.
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60.
60.1

61.

Henkilötiedot
Urheilijan, valmentajan, joukkueen, joukkueenjohtajan, hevosenhoitajan, seuran, hevosenomistajan ja
muun SRL:n kilpailujärjestelmän mukaiseen kilpailuun osallistuvan henkilön henkilötiedot käsitellään
kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kaikki SRL:n yleisten kilpailusääntöjen
sitomat henkilöt suostuvat siihen, että SRL käsittelee henkilötietoja kilpailuiden hallinnointia varten,
SRL:n yleisten kilpailusääntöjen ja muiden sääntöjen täytäntöönpanoa varten sekä urheilun reilun
pelin varmistamiseksi.

Ilmoitukset

61.1.

Kaikki SRL:n (tai SRL:n edustajan), näiden SRL:n yleisten kilpailusääntöjen nojalla lähettämät
ilmoitukset lähetetään (postitse, sähköpostitse, telefaksilla tai muulla SRL:n päättämällä tavalla) joko:

a)

kyseiselle henkilölle henkilökohtaisesti; tai

b)

kyseisen henkilön edustamalle seuralle, jolloin seura on velvollinen huolehtimaan siitä, että henkilö
saa ilmoituksen.

61.2.

Henkilön katsotaan vastaanottaneen SRL:n lähettämän, SRL:n yleisiin kilpailusääntöihin liittyvän
ilmoituksen:

a)

sähköpostitse tai telefaksilla samana arkipäivänä kuin se lähetettiin tai jos päivä ei ole arkipäivä, sitä
päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä; ja

b)

postitse kolmen 9 työarkipäivän päästä sen postittamisesta henkilölle henkilökohtaisesti ja/tai hänen
edustamalleen seuralle.

61.3.

Kaikki SRL:lle osoitetut, SRL:n yleisistä kilpailusäännöistä johtuvat ilmoitukset tulee lähettää, ellei SRL
toisin ilmoita, sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen:
Urheilujohtaja
Suomen Ratsastajainliitto ry
Valimotie 10
00380 HELSINKI
Sähköposti: ratsastus@ratsastus.fi

62.
62.1.

SRL:n vastuun rajaus
SRL ei ole vastuussa kenellekään henkilölle tai yhteisölle mistään menetyksestä, joka johtuu
viivästyneestä, peruutetusta tai siirretystä luokasta ja/tai kilpailusta.

37

SRL KS I 2022

LIITTEET
LIITE 1 Ponimittaus
Ponimittaus
Ponit jaetaan säkäkorkeuden mukaan ryhmiin seuraavasti:
Ryhmä I säkäkorkeus 141–148 cm (148,1–148,9 pyöristetään alaspäin)
Ryhmä II säkäkorkeus enintään 140 cm (140,1–140,9 pyöristetään alaspäin)
Valjakkoponit
Ryhmä I säkäkorkeus 121–148 cm (148,1–148,9 pyöristetään alaspäin)
Ryhmä II säkäkorkeus 120 cm tai alle (120,1–120,9 pyöristetään alaspäin)
Saadakseen kilpailuoikeuden poniluokissa on ponilla oltava SRL:n hyväksymä mittaustodistus. Tuontiponeilla
tuontimaan hyväksymän virallisen mittaajaan vahvistama mittaustodistus tai FEI:n mittaustodistus Ryhmä I
kategorian kilpailuluokkiin (Ryhmä II kilpailuluokkiin edellytetään SRL:n tai tuontimaan mittaustodistus. Virallinen
mittaustodistus on esitettävä kilpailupaikalla. Virallinen mittaustulos merkitään SRL:n kilpailujärjestelmän
tietokantaan (KIPA).
Alle 8-vuotiaat ponit on mitattava vuosittain ennen ensimmäistä kilpailua. Kun poni on 8 vuoden ikäinen, annetaan
sille lopullinen mittaustodistus, joka on voimassa koko sen elinajan.
Mittauspaikan pitää olla tasainen ja kova, vähintään 1 x 3 metrin alue. Ponin omistajan tulee huolehtia siitä, että
ponia on helppo käsitellä ja ettei se pelkää mittaamista. Yli 8-vuotias poni voidaan mitata uudelleen SRL:n toimesta.
Omistaja voi anoa tarkistusmittausta SRL:n hallitukselta. Tarkistusmittauksen suorittaa sama henkilö, joka on antanut
voimassa olevan mittaustodistuksen tai muu SRL:n nimeämä henkilö tai henkilöt.
MITTAUSMENETTELY
Poni esitetään mitattavaksi suitsittuna. Ponia tulee käsitellä rauhallisesti ja sen voidaan antaa rentoutua
mittauspaikalla korkeintaan tunnin ajan ennen mittausta. Poni esitetään mitattavaksi
sellaisessa fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa, että mittaustulos mittaajan arvion mukaan on luotettava. Jos voidaan
olettaa, että ponia on käsitelty tai kohdeltu sopimattomasti tai jos mittausolosuhteet eivät ole hyväksyttävät, tulee
mittaajan ilmoittaa ponin omistajalle mittauksen siirtämisestä toiseen ajankohtaan. Mittaajan päätöksestä siirtää
mittaus myöhempään ajankohtaan ei voi valittaa.
Poni mitataan joko ilman kenkiä tai kaikki neljä kaviota asianmukaisesti kengitettynä. Jos poni mitataan ilman kenkiä,
tulee kavio vuolla kuten kengitystä varten. Varvasakselin tulee olla suora. Mittaaja tarkastaa, ettei poni
mittaushetkellä onnu tai liiku epäpuhtaasti. Mitattaessa ponin tulee seisoa etujalat vierekkäin ja luotisuoraan
maahan nähden. Painon tulee olla tasan molemmilla takajaloilla, joiden tulee olla mahdollisimman kohtisuoraan
maahan nähden. Takakavioiden välinen etäisyys ei saa olla suurempi kuin 15 cm. Pään ja kaulan tulee olla
luonnollisessa asennossa. Mittaus suoritetaan sään korkeimmalta kohdalta (ts. välittömästi viidennen rintanikaman
okahaarakkeen yläpuolelta). Paikka voidaan tarvittaessa merkitä esim. liidulla ennen mittausta.
VÄHENNYKSET
Jos poni on kengitetty, mitataan kengän ja mahdollisen kiilan ja pohjallisen paksuus, joka vähennetään saadusta
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mitasta. Vähennys voi olla korkeintaan 10 mm. Ponia, jolla on hokit, ei voida mitata. Kengän paksuus voidaan
vähentää, jos ponin etujalat on kengitetty. Varvaskengästä ei vähennystä tehdä.
MITTAAJA JA MITTA
Ponin voi mitata ainoastaan SRL:n hyväksymä mittaaja. Mittaajalista SRL:n nettisivuilla. Mitassa tulee olla vesivaaka
tai luotilanka ja sen maahan osuvan pään tulee olla metallia. Myös laser-mittaa voi käyttää. Yleiset kilpailusäännöt
(KS I, § 18)
MITTAUSTODISTUS
Mittaajan tulee tunnistaa hevonen/poni ja merkitä tarvittavat tunnistustiedot mittaustodistukseen. Hevosen/ponin
passiin/mittaustodistukseen tulee kirjata mihin kategoriaan mittaus oikeuttaa ja omistajalle tulee antaa SRL:n
vahvistama mittaustodistus. Mittaustodistus täytetään kolmena kappaleena, joista yksi lähetetään SRL:n toimistoon,
yksi jää mittaajalle ja alkuperäinen annetaan ponin omistajalle. Mittaustodistus ladataan KIPAssa ponin tietoihin,
jossa SRL käy hyväksymässä todistuksen. Mittaustodistus tulee täyttää, vaikka mitattava hevonen/poni olisi sallittua
ylärajaa isompi. Mittaustodistukseen merkitään tarpeelliset tiedot, minkä jälkeen todistus mitätöidään yliviivaamalla.
Poni, jolla on suomalainen mittaustodistus menettää oikeuden kilpailla ponina, jos se mitataan FEI:n virallisessa
mittaustilaisuudessa ja todetaan näissä mittauksissa liian korkeaksi.
Kotimaan kilpailutoiminnassa ponin viimeisin mittaustodistus KIPAssa (iän tai SRL:n teetättämän tarkistusmittauksen
perusteella) on virallinen asiakirja, jonka mukaan ponin kilpailuoikeus määräytyy kyseisissä kilpailuissa.
KANSALLINEN KILPAILUJÄRJESTELMÄ
Poniluokkiin osallistuvilta poneilta vaaditaan mittaustodistus. Ponin mittaustodistus tulee esittää kilpailukansliassa.
Mittausmerkinnän tai -todistuksen puuttuminen johtaa lähtöoikeuden menetykseen poniluokassa. Ponin
mittaustulokset tulee olla kirjattuna SRL:n kilpailujärjestelmään (KIPA).
MAKSUT
Ponin omistaja maksaa mittauksesta aiheutuneet kulut. SRL voi päättää ponin tarkistusmittaukset.
Tarkistusmittauksen kuluista vastaa SRL.
KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUTOIMINTAA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET
FEI:n hyväksymän ponin enimmäiskorkeus on 148 cm. (140,1–140,9 pyöristetään alaspäin)
1.1.2020 alkaen: kaikki ponit, joita ei ole rekisteröity 1.1.2020 mennessä FEI:n ponirekisteriin tulee mitata FEI:n
virallisessa mittaustilaisuudessa (1 mittaus / maa / vuosi FEI:n päättämänä ajankohtana) voidakseen osallistua
kansainväliseen poniluokkaan. Ponin mittaustodistus määrittyy iän perusteella. 8-vuotiaan tai vanhemman ponin
mittaustodistus on lopullinen, nuorempien ponien mittaustodistus on voimassa yhden vuoden.
Kaikki ponit, jotka on rekisteröity FEI:n ponirekisteriin ennen 1.1.2020 ja jotka on mitattu FEI:n virallisessa
kilpailumittauksessa vuosina 2017–2018–2019 FEI:n kansainvälisessä kilpailussa saavat elinikäisen FEI:n
mittaustodistuksen ilman erillistä mittausta
1.1.2020 – 31.12.2022 / Siirtymäjakso: Kaikki ponit, jotka on rekisteröity FEI:n ponirekisteriin ennen 1.1.2020 voivat
osallistua kansainvälisiin poniluokkiin enintään 31.12.2022 asti. Siihen mennessä niiden tulee hankkia virallinen FEI:n
mittaustodistus 1.1.2020 voimaan astuneiden ponimittaussääntöjen mukaisesti FEI:n virallisessa
mittaustilaisuudessa tai ne voidaan mitata FEI:n virallisessa mittaustilaisuudessa FEI:n kilpailumittauksena 2019
voimassa olleiden ponimittaussääntöjen mukaan Ponien EM kilpailuissa, Pony Nations Cup finaalissa sekä Pony
Jumping Trophy Final kilpailussa. Näissä mittauksissa annettava mittaustodistus määrittyy ponin iän mukaan. (8-v ja
vanhemmille poneille lopullinen, nuoremmille yhden vuoden mittainen)
1.1.2023 alkaen: Poni voi osallistua kansainväliseen kilpailuun vain, jos sillä on voimassa oleva FEI:n mittaustodistus
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FEI määrittelee säännöt ja vaadittavat olosuhteet FEI:n mittaustilaisuuden suorittamista varten. Mittauksen suorittaa
FEI:n nimeämät eläinlääkärit.
FEI:n täydellinen kansainvälinen ponimittausta koskeva sääntö internetsivulla:
http://inside.fei.org/fei/regulations/veterinary
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LIITE 2 Rankingpisteet, voimassa 1.1.2022 alkaen
Suomen Ratsastajainliiton rankinglaskennassa otetaan huomioon kilpailutulokset liiton alaisissa kotimaisissa alue- ja
kansallisissa kilpailuissa.
FEI:n alaisissa kansainvälisissä kilpailuissa lasketaan mukaan urheilijoiden tulokset kaikilla hevosilla, urheilijalla tulee
olla SRL:n kilpailupa.
Muiden maiden Ratsastajainliittojen alaisten kansallisten kilpailujen tulokset otetaan urheilijalle huomioon tämän
oman ilmoituksen perusteella kaikilla hevosilla, urheilijalla tulee olla SRL:n kilpailupa. Hevoselle lasketaan
rankingpisteet, jos se on Suomen Hippoksen rekisterissä ja sillä on SRL:n kilpailulupa.
Hevosten rankingissa otetaan huomioon myös Suomen Ratsastajainliitolle toimitetut ulkomaisten urheilijoiden
tulokset Suomessa syntyneillä ja ensirekisteröidyillä hevosilla ja poneilla, jotka ovat Suomen Hippoksen rekisterissä ja
joilla on SRL:n kilpailulupa.
SRL:n kilpailulupa hevoselle tarkoittaa, että hevosen vuosimaksu on maksettu kyseiselle kaudelle, minkä käytännön
toteuttaminen edellyttää rekisteröimistä Suomen Hippokseen.
SRL jakaa vuosittain kaikissa lajeissa hopeisen valiomerkin sille suomalaisen kilpailuluvan omaavalle senioriratsukolle
ja hevos- tai ponivaljakolle, joka 1.1.–31.12. välisenä aikana on sijoittunut SRL:n alaisissa kilpailuissa ja niissä
kansainvälisissä kilpailuissa, joiden tulokset on merkitty FEI:n tietojärjestelmään ja on saavuttanut korkeimman
rankingpistemäärän, kuitenkin vähintään 10 rankingpistettä. Sekä pronssisen valiomerkin sille suomalaisen
kilpailuluvan omaavalle nuorelle, juniori-, lapsi- ja poniratsukolle, joka 1.1.–31.12. välisenä aikana on sijoittunut
SRL:n alaisissa kilpailuissa ja niissä kansainvälisissä kilpailuissa, joiden tulokset on merkitty FEI:n tietojärjestelmään ja
on saavuttanut korkeimman rankingpistemäärän, kuitenkin vähintään 10 rankingpistettä.
VALIOMERKKIRANKING
Valiomerkkiranking-pisteitä jaetaan seuraaville ikäryhmille:
•

Seniorit, Nuoret, Juniorit, Lapsiratsastajat, Poniratsastajat

•

Valjakkoajossa: hevosyksiköt, hevosparit, poniyksiköt, poniparit

Pisteet muodostuvat alla olevan taulukon mukaan, riippumatta siitä, onko luokka avoin poniratsukoille,
lapsiratsastajille, junioreille…. tai avoin luokka. Ratkaisevaa on, onko kyseessä poni vai hevonen ja ratsastajan ikä.

Ponilla täytyy olla voimassa oleva mittaustodistus KIPAssa, jotta ponin pisteet lasketaan poniranking pisteiksi.
Ikä

Poni

Hevonen

0–14v

ponien rankingpisteet

lasten rankingpisteet

15–16 v

ponien rankingpisteet

juniorien rankingpisteet

17–18 v

juniorien rankingpisteet

juniorien rankingpisteet

19-21v

nuorten rankingpisteet

nuorten rankingpisteet

22 ->

seniorien rankingpisteet

seniorien rankingpisteet
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KANSALLISET JA KV-LUOKAT, vaadittavat kilpailuluvat: kansallinen tai KV A-/B-/C-lupa
Valiomerkkirankingiin kertyy pisteitä kaikista kansallisen ja KV kilpailuiden luokista, jotka ovat avoimia B-, A- ja/tai
KV-luville. Valiomerkkirankingpisteitä kertyy sijoituksista. Kenttäratsastuksen hallikilpailuista sekä kenttäratsastuksen
taitoluokista ei tule ranking-pisteitä.
Pistetaulukossa käytetään seuraavia kertoimia KV kilpailuissa:
KV 1* tason kilpailu ja nuorille hevosille, amatööreille ym. rajatut luokat kaikissa KV kilpailuissa
KV 2*tason kilpailu, PM-kilpailut
KV 3* tason kilpailu, World Cup osakilpailut, MM nuoret hevoset, EM/MM nuoret ja juniorit
KV 4* tason kilpailu
KV 5* tason kilpailu ja EM seniorit
MM- ja World Cup finaalikilpailut
Olympialaiset, Paralympia

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Kansainväliset kilpailutulokset: tuloksiin huomioidaan FEI:n virallisilta sivuilta löytyvät tuloslistat. Sijoituksiksi
lasketaan kaikki FEI lajisääntöjen määrittelemät sijat sekä sijat, joista on maksettu rahapalkinto. (este sijat 1–12 ja/tai
rahapalkinto, muut lajit sijat 1–5 ja/tai rahapalkinto)
Pistetaulukossa käytetään seuraavia kertoimia kotimaan kansallisissa kilpailuissa:
Suomenmestaruusluokat
1,5
Kansallisen A-, B- ja KV-kilpailuluville avoimet luokat
• Joukkuekilpailuista ei jaeta rankingpisteitä.
• Esteratsastuksen arvosteluissa AM3, A.0 ja A.1 saman sijaluvun saaneet jakavat luokassa sijoittuneiden
perusteella jaettavat rankingpisteet.

Este-, kenttä- ja kouluratsastus
Kansalliset luokat

sija 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. jne

RE ponit 90 cm

4

3

2

1

1

1

1

RE ponit 95 cm

4

3

2

1

1

1

1

RE 100 cm, rajatut ryhmät (ikäryhmät
hevoset/ratsastajat, rodut)

5

4

3

2

1

1

1

6

5

4

3

2

1

1

7

6

5

4

3

2

2

KE 90 cm rajatut luokat (ikäryhmät, rodut)
RE 105 cm, rajatut ryhmät (ikäryhmät
hevoset/ratsastajat, rodut)
RE 110 cm, rajatut luokat (ikäryhmät, rodut)
KO Helppo B, rajatut luokat (ikäryhmät, rodut)
KE 100 cm
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RE 115 cm, rajatut luokat (ikäryhmät, rodut)

10

8

7

6

5

4

3

12

10

8

7

6

5

4

15

12

10

8

7

6

5

18

15

12

10

8

6

6

22

18

15

12

10

8

8

30

25

20

15

12

12

12

35

30

25

20

18

15

15

KO Int II, Int A, Int B
KE CCI4*

40

34

28

22

19

17

17

RE 155 cm

45

39

32

26

22

20

20

50

43

36

29

24

20

20

RE 120 cm
KO Helppo A
KE CCN1*/CCNP1*
RE 125 cm
RE 130 cm
KO Vaativa B
KE CCN2*
RE 135 cm
RE 140 cm
KO Vaativa A/PSG
RE 145 cm
KO Int I
KE CCN3*
RE 150 cm

RE 160 cm
KO Grand Prix
KE Vaikea CCN4*/CCI5*

Lännenratsastus, kansalliset luokat
sija

1.

2.

3.

4.

5.

Ratsukoiden määrä
Väh. 3

2

4-8

4

2

9-12

6

4

2

13-16

8

6

4

2
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17-20

10

8

6

4

2

21-24

12

10

8

6

4

2

25-28

14

12

10

8

6

4

Matkaratsastus, kansalliset luokat
Nopeuskilpailu
Sija

1.

2.

3.

4.

5.

6. jne

3.1/80-119 km

14

10

8

6

5

3

3.2/120-139 km

24

20

16

12

10

8

3.3/140-160 km

40

35

29

23

18

16

Valjakkoajo, kansalliset luokat
Valjakkoajo kilpailuissa käytetään kertoimia seuraavasti:
•

yhden osakokeen sisältävästä kilpailusta

0,25

•

kaksi osakoetta sisältävästä kilpailuista

0,60

•

yksipäiväinen kilpailu (kolme osakoetta)

0,75

Valjakkoajo kansalliset luokat
Sija

1.

2.

3.

4.

5.

6. jne

Helppo

12

10

8

7

6

5

Vaativa

30

25

20

15

12

10

Vaikea

50

43

36

29

24

20

Pararatsastus, kansalliset kilpailut
Rankingiin huomioidaan kansallisista kilpailuista saadut yli 55 %:n tulokset. Kaikki pararatsastuksen ryhmät
kilpailevat samoista rankingpisteistä, ja mm. siksi ranking ei ole useimpien muiden lajien tapaan sijoitusperusteinen.
Rankingtilaston laskee KIPA.
Kertoimet:
•

SM-kilpailut

2 1,5
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•
•

Kansainväliset kilpailut
EM, MM, Paralympialaiset

tulos %

2,5
3

pisteet

55,00 - 56,00

1

56,01 - 57,00

2

57,01 - 58,00

3

58,01 - 59,00

4

59,01 - 60,00

5

60,01 - 61,00

6

61,01 - 62,00

7

62,01 - 63,00

8

63,01 - 64,00

9

64,01 - 64,50

10

64,51 - 65,00

11

65,01 - 65,50

12

65,51 - 66,00

13

66,01 - 66,50

14

66,51 - 67,00

16

67,01 - 67,50

18

67,51 - 68,00

20

68,01 - 68,50

22

68,51 - 69,00

24

69,01 - 69,50

26

69,51 - 70,00

28

70,01 - 70,50

30

70,51 - 71,00

32

71,01 - 71,50

34

71,51 - 72,00

36

72,01 - 72,50

38

72,51 - 73,00

40

73,01 - 73,50

42
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73,51 - 74,00

44

74,01 - 74,50

46

74,51 - 75,00

48

75,01 ->

50

ALUELUOKAT, vaadittavat kilpailuluvat: aluelupa tai kansallinen tai KV A-/B-lupa
Alueranking-pisteitä jaetaan seuraaville ikäryhmille: (syntymävuosi määrää ikäryhmän):
•

Seniorit, Nuoret, Juniorit, Lapsiratsastajat, Poniratsastajat:

Pisteet muodostuvat alla olevan taulukon mukaan, riippumatta siitä, onko luokka avoin poniratsukoille,
lapsiratsastajille, junioreille…. tai avoin luokka. Ratkaisevaa on, onko kyseessä poni vai hevonen ja ratsastajan ikä.
Ikä

Poni

Hevonen

0 –14 v

ponien rankingpisteet

lasten rankingpisteet

15-16 v

ponien rankingpisteet

juniorien rankingpisteet

17 – 18 v

juniorien rankingpisteet

juniorien rankingpisteet

19 – 21 v

nuorten rankingpisteet

nuorten rankingpisteet

22 v -

seniorien rankingpisteet

seniorien rankingpisteet

•

Aluerankingiin kertyy pisteitä kaikista alueluokista

•

Aluerankingpisteitä kertyy sijoituksista.

•

SRL:n aluejaostot palkitsevat vuosittain maantieteellisen alueensa jäsenistöä aluerankingin perusteella

•

Aluemestaruudet ratkotaan alueluokissa, luokkien tason ja avoimuuden määrittelee kukin alue

Kertoimet
•

Aluemestaruusluokat

1,5

Este, kenttä, koulu
ALUELUOKAT

sija 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. jne

2

1

1

1

1

1

1

RE 85 cm

2

1

1

1

1

1

1

RE 90 cm

3

2

1

1

1

1

1

RE 80 cm
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KE 80 cm
RE 95 cm

4

3

2

1

1

1

1

5

4

3

2

1

1

1

6

5

4

3

2

1

1

7

6

5

4

3

2

2

8

7

6

5

4

3

2

9

7

6

5

4

3

3

10

8

7

6

5

4

3

12

10

8

6

5

4

4

12

10

8

6

5

4

4

12

10

8

6

5

4

4

12

10

8

6

5

4

4

12

10

8

6

5

4

4

RE 100 cm
KO Helppo C
KE 90 cm
RE 105 cm
RE 110 cm
KO Helppo B
KE 100 cm
RE 115 cm
RE 120 cm
KO Helppo A
KE CCN1*/CCNP1*
RE 125 cm
RE 130 cm
KO Vaativa B
KE CCN2*

RE 140 cm
KO Vaativa A / PSG
KE CCN3*
KO Int I
RE 150 cm
KO Int II, Int A, Int B
RE 160 cm
KO Grand Prix

Lännenratsastus, Alueluokat
Taso 2
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sija

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7./jne

Ratsukoiden määrä
Väh. 3

1

4-8

2

1

9-12

3

2

1

13-16

4

3

2

1

17-20

5

4

3

2

1

21-24

6

5

4

3

2

1

25-28

7

6

5

4

3

2

1

Matkaratsastus, alueluokat
Pisteet kaikille ihanneajan saavuttaneille ratsukoille
Matkaratsastus, alueluokat
Ihanneaikaratsastus
1.1. / 12-19 km

-

2.1. / 20-39 km

1

2.2 / 40-59 km

2

2.3 / 60-80 km

3

Valjakkoajo, alueluokat
Valjakkoajo kilpailuissa käytetään kertoimia seuraavasti:
•

aluemestaruus (valtakunnallinen)

1,5

•

yhden osakokeen sisältävästä kilpailusta

0,25

•

kaksi osakoetta sisältävästä kilpailuista

0,60

•

yksipäiväinen kilpailu (kolme osakoetta)

0,75

Valjakkoajo, alueluokat (aluelupa)
Sija

1.

2.

3.

4.

5.

6. jne

Helppo C->Noviisi

5

4

3

2

1

1

Helppo B

7

6

5

4

3

2
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Helppo A

9

7

6

5

4

3

Vaativa/Vaikea

12

10

8

6

5

4

VIKELLYS, alue- ja kansalliset luokat
Hevonen voi saada ranking-pisteitä kotimaassa A-tasolta ja B-tasolta sekä kansainvälisesti CVI* - *** luokista sekä
kansallisista luokista. Hevonen saa ranking-pisteitä vain vikeltäjän yltäessä ranking-pisteille, eli esimerkiksi
yksinvikellyksessä A-tasolla pisteeseen 6,0 ja B-tasolla pisteeseen 5,5. Jos hevosella starttaa useampi vikeltäjä,
otetaan sen vikeltäjän suoritusten hevospisteiden keskiarvo huomioon, jossa hevonen on suoriutunut parhaiten.
-

-

-

Kilpailuissa, joissa on vain 2 tuomaria, lasketaan hevosen ranking pisteet perusliikeohjelman hevospisteen
mukaan (tai niiden keskiarvosta, jos kilpailu käydään kahdessa kierroksessa)
Yksinvikellyskilpailuissa pisteitä kotimaassa saa A-tason ja B-tason kilpailuista. Kansainvälisistä kisoista CVI * - ***
-luokista sekä kansallisista luokista. Paras lopputulos lasketaan, jos starttaa samassa kilpailuissa useammalla
hevosella.
Joukkuekilpailuista saa pisteitä kotimaassa A-tasolla sekä kansainvälisesti CVI* - *** luokista sekä kansallisista
luokista
Parikilpailuista saa pisteitä kotimaassa A-tasolla sekä kansainvälisesti CVI* - *** luokista sekä kansallisista
luokista
Hevonen voi saada ranking-pisteitä kotimaassa A-tasolta ja B-tasolta sekä kansainvälisesti
CVI* - *** luokista sekä kansallisista luokista. Hevonen saa ranking-pisteitä vain vikeltäjän yltäessä rankingpisteille. Jos hevosella starttaa useampi vikeltäjä, otetaan sen vikeltäjän suoritusten hevospisteiden keskiarvo
huomioon, jossa hevonen on suoriutunut parhaiten.
SM-kilpailut, kerroin 1,5
Arvokilpailuissa (PM, EM ja MM) kerroin 2

Yksinvikellys, hyväksytty suoritus vikeltäjältä A-tasolla
Kotimaan kansalliset
kilpailut + CVI* +
ulkomaan kansalliset

CVI2*

CVI 3* +
arvokilpailut

6,0 - 6,199

3

5

7

6,2 - 6,399

5

7

9

6,4 - 6,599

7

9

11

6,6 - 6,799

9

11

13

6,8 - 6,999

11

13

15

7,0 - 7,199

14

16

18

7,2 - 7,399

17

19

21

7,4 - 7,599

20

22

24
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7,6 - 7,799

23

25

27

7,8 - 7,999

25

27

29

8,0 - 8,299

29

31

33

8,3 - 8,499

33

35

37

8,5 - 8,799

37

39

41

8,8 - 9,099

41

43

45

9,1 - 9,299

46

48

50

9,3 - 9,499

51

53

55

9,5 - 9,699

56

58

60

9,7 - 10

60

62

64

Yksinvikellys, hyväksytty suoritus vikeltäjältä B-tasolla
Lopputulos

Kotimaan aluekilpailut +
ulkomaan kansalliset

5,5 – 5,699

3

5,7 – 5,899

5

5,9 – 6,099

7

6,1 – 6,299

9

6,3 – 6,499

11

6,5 – 6,699

14

6,7– 6,899

17

6,9 – 7,099

20

7,1 – 7,299

23

7,3 – 7,499

26

7,5 – 7,699

29

7,7– 7,899

33

7,9 – 8,099

37

8,1 – 8,299

41

8,3 – 8,499

44

8,5 – 8,699

48
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8,7 – 8,899

52

8,9 – 9,099

57

9,1 – 9,299

62

9,3 – 9,499

67

9,5 – 9,699

72

9,7 – 10

77

Hevoset, hyväksytty suoritus vikeltäjältä
5,5 - 5,799

1

5,8 - 5,999

3

6,0 - 6,199

5

6,2 - 6,399

7

6,4 - 6,599

9

6,6 - 6,799

11

6,8 - 6,999

13

7,0 - 7,199

16

7,2 - 7,399

19

7,4 - 7,599

22

7,6 - 7,799

25

7,8 - 7,999

27

8,0 - 8,299

31

8,3 - 8,499

35

8,5 - 8,799

39

8,8 - 9,099

43

9,1 - 9,299

48

9,3 - 9,499

53

9,5 - 9,699

58

9,7 - 10

62
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Joukkuevikellys ja parivikellys, hyväksytty suoritus
Kotimaan
kansalliset
kilpailut + CVI*

CVI2*

CVI 3* +
arvokilpailut

5,0 – 5,199

3

5

7

52, - 5,399

5

7

9

5,4 - -5,599

7

9

11

5,6 – 5,799

9

11

13

5,8 – 5,999

11

13

15

6,0 – 6,199

14

16

18

6,2 - 6,399

17

19

21

6,4 - 6,599

20

22

24

6,6 - 6,799

23

25

27

6,8 - 6,999

25

27

29

7,0 - 7,199

29

31

33

7,2 - 7,399

33

35

37

7,4 - 7,599

37

39

41

7,6 - 7,799

41

43

45

7,8 - 7,999

46

48

50

8,0 - 8,299

51

53

55

8,3 - 8,499

56

58

60

8,5 - 8,799

60

62

64

8,8 - 9,099

64

66

68

9,1 - 9,299

69

71

73

9,3 - 9,499

74

76

78

9,5 - 9,699

79

81

83

9,7 - 10

84

86

88
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LIITE 3 Yhteistyösopimukset ja mainonta
Käännös soveltaen FEI:n yleisistä säännöistä 2018
Mainonta urheilijoiden asuissa, hevosissa ja esteissä
FEI Gen. Reg. Article 135
A. Kilpailuihin osallistuvat urheilijat sallivat että, heidän suoritustaan filmataan, kuvataan, televisioidaan ja
valokuvataan. Urheilijoita voidaan haastatella kilpailun aikana ja haastattelut voidaan nauhoittaa ja niitä voidaan
käyttää maailmanlaajuisesti kaikissa medioissa kilpailun aikana ja sen jälkeen kilpailun sekä ratsastusurheilun
markkinointiin. Urheilija luopuu kaikista oikeuksistaan näihin nauhoituksiin. Urheilija suostuu siihen, että hänen
nimeään ja hahmoaan (image) voi käyttää kuvina ja tallenteina kilpailun järjestäjän tai SRL:n kilpailutapahtumaa tai
ratsastusurheilua koskevaan markkinointiin.
B. Merkki/logo tarkoittaa tuotteen valmistajan tuotemerkkiä tai logoa.
Mainos on urheilijan yhteistyösopimuksen mukainen logo/nimi/merkki tai kuva
Tunnus identifioi maan, alueen, seuran, ratsastuskoulun, tallin, joukkueen, hevosenomistajan tai urheilijan.

1. Mainonta
Mainonnassa noudatetaan SRL:n ja FEI:n kilpailusääntöjen yleisen osan kulloinkin voimassa olevaa
mainossäännöstöä. Ristiriitatapauksessa FEI:n säännöt ratkaisevat.
Mainontaa koskevat säännöt ovat voimassa aina, kun urheilijaa arvostellaan tai hänen hevostansa tarkastetaan
kohdassa 3.4 mainituin poikkeuksin.

2. Lajikohtaiset määräykset
2. Kilpailuissa urheilija saa käyttää vaatteita ja varusteita sekä vaunuja, (sisältäen, mutta ei rajaten käyttöä
ratsastusvarusteisiin ja vikellyspatjaan) joissa on tuotteen valmistajan, urheilijan sponsorin, urheilijan
joukkuesponsorin, liiton sponsorin, urheilijan edustaman maan tai urheilijan henkilökohtainen logo tai tunnus alla
olevien sääntöjen mukaisesti.
2.1 Tuotteen valmistajan logo tai tunnus (ei urheilijan sponsori)
Suorituksen aikana ja palkintojenjaossa urheilijan vaatteissa tai varusteissa (ajoneuvoissa) (sisältäen, mutta ei rajaten
käyttöoikeutta vaunuihin) saa olla yhden kerran tuotteen valmistajan, tuotemerkki tai logo, joka ei sponsoroi ko.
urheilijaa. Logo tai tunnus saa peittää alan, joka on kooltaan enintään:
I. Kolme neliösenttiä (3cm2) (enintään – 1 cm korkea ja enintään – 3 cm leveä) vaatteissa ja varusteissa lukuun
ottamatta valjakkoajon valjaita.
II. Viisikymmentä neliösenttiä (50 cm2) vaunujen molemmilla puolilla valjakkoajon koulu- ja tarkkuusajokokeessa.
III. Valjakkoajossa valjaisiin kiinnitetty valmistajan merkki saa olla enintään 10 senttiä (- 10 cm) pitkä. Valmistajan
merkki voi olla kussakin valjaassa vain yhden kerran.
2.2 Sponsorin tunnus tai logo
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2.2.1 Kilpailualueella ja palkintojenjaossa urheilijan sponsorin tai hänen joukkueensa sponsorin tai liiton sponsorin
nimi tai logo saa peittää alueen, jonka koko on enintään:
I. Neljäsataa neliösenttiä (400 cm2) molemmilla puolilla valjakkoajon vaunuissa koulu- ja tarkkuusajokokeessa ja
vikellyksen tyynyssä.
II. Kaksisataa neliösenttiä (200 cm2) satulahuovan molemmilla puolilla.
III. Kahdeksankymmentä neliösenttiä (80 cm2) yhden kerran ratsastustakin tai puseron rintataskun korkeudella
lännenratsastuksessa ja valjakkoajon koulu- ja tarkkuusajokokeessa.
IV. Kahdeksankymmentä neliösenttiä (80 cm2) ratsastustakin tai puseron molemmilla puolilla rintataskun
korkeudella esteratsastuksessa, kouluratsastuksessa ja kenttäratsastuksen koulu- ja estekokeessa.
V. Sata neliösenttiä (100 cm2) yhden kerran vikellysvarusteissa.
VI. Kahdeksankymmentä neliösenttiä (80 cm2) (enintään kaksikymmentä cm - 20 m pitkä ja enintään neljä cm – 4 cm
leveä) yhden kerran pitkittäin ratsastushousujen vasemmassa lahkeessa esteratsastuksessa ja kenttäratsastuksen
kestävyyskokeessa ja estekokeessa. Kaikissa tapauksissa ratsastushousuissa olevassa mainostilassa saa näkyä
ainoastaan: urheilijan nimi, kansallistunnus, urheilijan sponsorin nimi tai logo, joukkueen sponsorin nimi tai logo tai
liiton sponsorin nimi tai logo.
VII. Kuusitoista neliösenttiä (16 cm2) paidan kauluksen molemmilla puolilla tai naisten paidassa keskellä kaulusta.
VIII. Joko kaksisataa neliösenttiä (200 cm2) takin tai puseron yhdessä hihassa tai sata neliösenttiä 100 cm2 takin tai
puseron molemmissa hihoissa kenttäratsastuksen kestävyyskokeessa ja matkaratsastuksessa.
IX. Satakaksikymmentäviisi neliösenttiä (125 cm2) (enintään kaksikymmentäviisi senttiä – 25 cm pitkä ja enintään
viisi senttiä – 5 cm leveä) pystysuorassa turvakypärän keskiosassa esteratsastuksessa ja kenttäratsastuksen este- ja
kestävyyskokeessa sekä matkaratsastuksessa.
X. Seitsemänkymmentäviisi neliösenttiä (75 cm2) logo hevosen korvahupussa esteratsastuksessa,
kouluratsastuksessa, valjakkoajossa, vikellyksessä ja kenttäratsastuksessa.
2.2.1.1 Jos urheilusäännöissä ei muuta määrätä urheilijan tulee käyttää edustamansa liiton edustusasua kilpailun
kaikissa osakilpailuissa (henkilökohtaisessa ja joukkuekilpailussa) mestaruus- ja CIO kilpailuissa.
2.2.1.2 Jos urheilijan edustamalla liitolla ei ole virallista kilpailuasua, urheilijalla on oikeus käyttää omaa
kilpailuasuaan lajisääntöjen ja tämän pykälän mukaisesti.
2.2.2 Valjakkoajon maratonosuus on poistettu tästä pykälästä ja sitä koskevat säännöt on liitetty
valjakkoajosääntöihin.
2.2.3 Kilpailun järjestäjä (OC) voi kaikissa kv. kilpailuissa käyttää kilpailun nimeä/logoa tai kilpailun sponsorin
nimeä/logoa toimihenkilöiden vaatteissa kilpailualueella ja urheilijoiden käyttämissä numerolapuissa kenttäkilpailun
kestävyyskokeessa ja matkaratsastuksessa sekä hevosten loimissa kilpailualueella ja palkintojenjaoissa. Urheilijan
numerolapussa esiintyvän nimen tai logon koko on enintään 100 cm2.
2.3 Urheilijan kansallisuustunnukset
2.3.1 Kilpailukentällä ja palkintojenjaon aikana urheilijan edustaman maan nimi ja/tai logo, maan kansallinen symboli
ja/tai lippu, ja/tai urheilijan edustaman liiton logo tai nimi saa peittää alan, jonka koko on enintään:
I. Neljäsataa neliösenttiä (400 cm2) vaunun molemmilla puolilla valjakkoajon koulu- ja tarkkuusajokokeessa sekä
vikellyksen tyynyssä.
II. Kahdeksankymmentä neliösenttiä (80 cm2) yhden kerran takissa tai puserossa eturintataskun korkeudella
lännenratsastuksessa ja valjakkoajon koulu- ja tarkkuusajokokeessa.
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III. Kohtuullisen (reasonable size) kokoinen tunnus molemmilla puolilla takin eturintataskujen korkeudella sekä
kauluksessa on sallittu esteratsastuksessa, kouluratsastuksessa sekä kenttäratsastuksen koulu- ja estekokeessa.
IV. Kaksisataa neliösenttiä (200 cm2) satulahuovassa molemmilla puolilla.
V. Sata neliösenttiä (100 cm2) yhden kerran vikellysasuissa.
VI. Joko kaksisataa neliösenttiä (200 cm2) takin tai puseron yhdessä hihassa tai sata neliösenttiä (100 cm2) takin tai
puseron molemmissa hihoissa kaikissa lajeissa.
VII. Pystysuorassa turvakypärän keskellä esteratsastuksessa
VIII. Pystysuorassa kypärän keskellä kouluratsastuksessa
IX. Pystysuorassa kypärän keskellä kenttäratsastuksessa ja matkaratsastuksessa Näissä lajeissa kypärän koko pinta
voi olla kansallisvärien mukainen.
X. Kahdeksankymmentä neliösenttiä (80 cm2) (enintään kaksikymmentä senttiä -20 cm pitkä ja enintään neljä senttiä
-4 cm korkea) yhden kerran pituussuunnassa ratsastushousujen vasemmassa lahkeessa esteratsastuksessa,
kenttäratsastuksen este- ja kestävyyskokeessa ja matkaratsastuksessa.
XI. Seitsemänkymmentäviisi neliösenttiä (75 cm2) korvahupun logossa este-, koulu-, valjakko-, vikellys- ja
kenttäratsastuskilpailuissa.
Urheilijan kansallinen tunnus voidaan aina yhdistää mainokseen, jossa on urheilijan sponsorin nimi tai logo,
joukkueen sponsorin tai liiton sponsorin nimi tai logo, kun ne kooltaan ja muodoltaan noudattavat kohtien 2.2.1 ja
2.3.1 määräyksiä.
XII. Lisäksi lajit voivat lajisäännöissään määrätä, että urheilijan edustaman maan nimi ja/tai logo, maan kansallinen
symboli ja/tai lippu, ja/tai urheilijan edustaman liiton logo tai nimi saa esiintyä ratsastusasussa, varusteissa tai
vaunuissa.

2.4 Urheilijan nimi
2.4.1 Kilpailuradalla ja palkintojenjaossa urheilijan nimi saa peittää alan, joka on kooltaan enintään:
2. Kahdeksankymmentä neliösenttiä (80 cm2) (enintään kaksikymmentä senttiä – 20 cm pitkä ja enintään neljä
senttiä - 4 cm leveä) yhden kerran pituussuunnassa ratsastushousujen vasemmassa lahkeessa matkaratsastuksessa,
esteratsastuksessa ja kenttäratsastuksen este- ja kestävyyskokeessa.
3. Kaikki muu paitsi näissä säännöissä erikseen sallittu mainonta on kielletty. Sääntö koskee urheilijoita,
toimihenkilöitä, hevosia, vaunuja, vikellyksen tyynyjä, ratsastusvarusteita kilpailualueella ja suorituksen
aikana. Tutustuessaan rataan urheilija voi käyttää sponsorinsa logoa, joukkueensa tai liittonsa sponsorin logoa, joka
kooltaan saa enintään peittää alan, joka koko ei ylitä neljääsataa neliösenttiä (400 cm2 takin etupuolella ja
takapuolella sekä käyttää päähinettä, jossa mainoksen koko on enintään viisikymmentä neliösenttiä (50 cm2).
4. FEI tai SRL voi edellyttää, että urheilijan tulee kilpailusuorituksen aikana käyttää kilpailusarjan tms. johdossa
olevan hihanauhaa tms.
5. Jos urheilija ei, järjestäjän tai FEI:n virallisen toimihenkilön vaatimuksesta ja kehotuksesta huolimatta, käytä
hihanauhaa, hänelle voidaan antaa keltainen kortti, ellei kyseessä ole poikkeukselliset olosuhteet.
6. Jos lajisäännöissä ei ole toisin määrätty, mainonta on sallittua esteissä, aidoissa ja kilpailukentän reunoilla
edellyttäen, että kilpailuun sovellettavat televisiointi, Internet tai muut säännöt ja sopimukset eivät sitä estä.
Lajisäännöissä on määräykset koskien mainosesteitä, laitamainoksia yms.
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7. Jos FEI tai SRL ei ole kirjallisesti muuta sopinut koskien näitä mainosmääräyksiä, käsittää kilpailualue kaikki ne
paikat, jossa urheilijaa tai hänen hevostaan arvostellaan tai hänen hevostaan tarkastetaan. Mainosmääräykset eivät
koske odotusalueita (collecting ring), kenttäratsastuksen lähtö- ja maalikarsinoita (start & finish box) eikä
matkaratsastuksen taukopaikkoja ja valjakkoajon pakollisia lepotaukoja.
8. Päästewardin vastuulla on varmistaa, että urheilijat noudattavat yllä olevia määräyksiä ennen kuin urheilijat
siirtyvät kilpailukentälle. Urheilijoilla, jotka eivät noudata yllä olevia määräyksiä, ei ole oikeutta mennä
kilpailukentälle kilpailun aikana. FEI ei hyväksy kansallisen liiton vahvistamaa edustusasua, jos se ei noudata tässä
pykälässä annettuja määräyksiä.
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LIITE 4 Lääkintämääräykset SRL:n kilpailujärjestelmän alaisiin
kilpailuihin osallistuville hevosille
1. Lääkintä
1.1. Yleistä
1.2. Yleistä hevosille käytetyistä lääkeaineista
1.3. Kilpahevosia koskevat määräykset
1.4. Rehut, lisäravinteet ja yrtit
1.5. Muut aineet ja menetelmät
1.6. Lääkkeiden poistuminen elimistöstä
1.7. Lääkintäkirjanpito
2. Dopingvalvonta
3. Lääkintäsääntörikkomukset
4. Lääkeaine- ja dopingrikkomusten tutkinta, käsittely ja rankaiseminen
1. Lääkintä
1.1 Yleistä
Hevosen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä tai muilla vastaavilla
aineilla tai valmisteilla on kielletty. Hevosen hoitoon käytettyjä lääkeaineita ei saa kilpailuhetkellä olla hevosessa.
Hevosesta otetuista veri-, virtsa- tai muista näytteistä ei saa kilpailuhetkellä tai siihen verrattavan suorituksen aikana
löytyä kiellettyjä aineita. Lääkeainejäämiä ei saa esiintyä riippumatta siitä, onko näillä mahdollisesti ollut vaikutusta
hevosen suorituskykyyn. Kaikista lääkityksistä ja hoidoista on pidettävä kirjaa ja kirjanpito tulee voida pyynnöstä
esittää esim. mahdollisia dopingtapauksia käsiteltäessä.
SRL noudattaa säännöissään Suomen lainsäädäntöä sekä FEI:n hevosten lääkintää koskevia sääntöjä ja määräyksiä
- https://inside.fei.org/content/anti-doping-rules
- https://inside.fei.org/content/fei-veterinary-rules
1.2. Yleistä hevosille käytetyistä lääkeaineista
Tuotantoeläimille, kuten hevosille, sallittujen lääkeaineiden luettelo (Hyväksytyt valmisteet tuotantoeläimille) löytyy
Eviran verkkosivuilta. Kun hevospassi on eläinlääkärin käytettävissä hoitotilanteessa eikä siinä ole teuraskieltoa,
hevoselle voidaan antaa myös EU:n hevoslääkeluettelon lääkeaineita (EU Komission asetus N:o 122/2013), mutta ne
tulee merkitä hevosen passiin. Teurastuskieltohevosille voidaan käyttää myös eräitä tuotantoeläimiltä kiellettyjä
lääkeaineita (VN:n asetus 1054/2014, 4–6 §) sekä toiseen käyttötarkoitukseen tai muille eläimille tai ihmisille
hyväksyttyjä lääkkeitä.
– FEI Vet. Reg. Prohibited Methods art. 1054
– FEI Equine Prohibited Substances List art. 1055
1.3. Kilpahevosia koskevat määräykset
FEI:n Equine Anti-Doping and Controlled Medication Regulations (EADCM) sisältää määräykset kilpailevien hevosten
lääkityksestä ja dopingmääräyksistä. Siinä kielletyt lääkeaineet (Prohibited Substances) jaetaan valvottaviin
(Controlled Medication) ja kiellettyihin lääkeaineisiin (Banned Substances).
Valvottavat lääkeaineet ovat lääkkeitä, joita saa käyttää, mutta joita ei saa näkyä hevosen elimistössä kilpailun
aikana. Valvottavia lääkeaineita ovat Feicleansport.org -luettelossa Controlled Medication mainitut lääkeaineet ja
antibiootit.
Täysin kiellettyjä lääkeaineita ja menetelmiä, joita ei saa koskaan käyttää kilpaileville hevoselle, ovat FEI:n säännöissä
kulloinkin kielletyt aineet ja menetelmät:
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– FEI Vet. Reg. Prohibited Methods art. 1054
– FEI Equine Prohibited Substances List art. 1055
Näitä ovat esim. kasvuhormonit, anaboliset steroidit ja raajan hermokatkaisu tai muu vastaava pysyvästi tuntoa
poistava kemiallinen tai kirurginen toimenpide.
1.4. Rehut, lisäravinteet ja yrtit
Rehujen, kivennäisten ja vitamiinien tuoteselosteet ovat pääsääntöisesti täsmällisiä.
Monia lisäravinteita ei ole tutkittu lääkkeiltä vaaditulla tavalla, joten ne voivat sisältää aineita, joita tuoteselosteessa
ei ole mainittu, mm. kontaminaationa tai esim. yrtit yleisnimikkeenä. Yrttejä käytettäessä on otettava huomioon,
että niiden vaikuttava ainesosa saattaa olla kiellettyjen tai valvottavien aineiden listalla.ne saattavat sisältää
lääkeainetestissä positiivisen tuloksen antavia aineita.
1.5. Muut aineet ja menetelmät
Fysikaalinen hoito, hieronta, venyttely ja raajojen kylmääminen vedellä, jäällä ja teknisillä laitteilla 0- asteeseen on
sallittu. Kylmääminen laitteilla, jonka lämpötila on säädetty menemään alle 0 astetta, on kielletty. Magneettiloimien
ja – suojien käyttö on sallittua, kuten myös magneettihoitojen. Valon tuottoon perustuvien laitteiden käyttö on
sallittua, jos ne eivät aiheuta kuumotusta, turvotusta tai ihoreaktiota. Luokan IV laserien käyttö on kielletty
kilpailupaikalla. Kinesioteippauksia ei saa käyttää hevosella kilpailualueella ratsastettaessa, ajettaessa tai
juoksuttaessa; tallialueella käyttö on sallittua.
Neuloilla tehtävä akupunktio on kielletty kilpailupaikalla. Elektroakupunktuuri ja moxibustio on kielletty
kilpailupaikalla. Shockwave-hoito on kielletty kilpailupaikalla sekä 5 vrk ennen kilpailun alkua.
Homeopaattisten valmisteiden- ja loislääkkeiden (matolääke ja hyönteiskarkote) käyttö on sallittua.
- FEI Reg.Supportive Therapies art.1064-1067
1.6 Lääkeaineiden poistuminen elimistöstä
Sairaalla hevosella ei saa kilpailla. Eläinlääkärin sairaalle hevoselle antamia hoito-ohjeita tulee noudattaa.
Lääkeaineen poistuminen elimistöstä voi olla sairaalla eläimellä hidastunutta. Jos lääkekuuri on ollut pitkä tai jos
käytetään samanaikaisesti useita eri lääkkeitä, voivat lääkeaineet säilyä elimistössä arvioitua kauemmin. Ulkoisesti
käytettävistä lääkkeistä imeytyy rikkoutuneelta iholta elimistöön enemmän vaikuttavampia aineita, kuin jos
hoidettava ihoalue on ehjä. Kun lääkettä käytetään toistuvasti laajoille ihoalueille, voi poistumisaika olla ohjeellista
poistumisaikaa pitempi. Lääkeaineita voi imeytyä myös lääkityn hevosen varusteisiin.
Lääkeaineet poistuvat hevosen elimistöstä pääasiassa virtsan mutta myös ulosteiden ja ulosteiden mukana.
Mahdollinen lääkeaineiden aiheuttama kontaminaatio tulee estää huolellisella tallihygienialla. Hevosen karsina sekä
rehu- ja juoma-astiat tulee puhdistaa huolellisesti lääkekuurin aikana ja sen jälkeen. Talliympäristöön ja karsinaan
jääneet mahdolliset lääkeainejäämät saattavat antaa positiivisen testituloksen ohjeellisen doping-varoajan jälkeen.
Hevonen ei voi osallistua kilpailuun ennen kuin kaikki lääkeaineet ovat poistuneet sen elimistöstä.
Joillekin luonnossa esiintyville sekä hevosen sisäsyntyisille aineille on määrätty raja-arvot, jotka eivät saa ylittyä.
1.7. Lääkintäkirjanpito
Lääkintäkirjanpitovelvoite koskee kaikkia SRL:n alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvia hevosia.
Lääkintäkirjanpitoa voidaan käyttää mahdollisten dopingtapauksien selvittelyssä.
Hevosen vastuuhenkilön on pidettävä kirjaa kaikista hänen itsensä tai muun henkilön hevoselle antamista lääkkeistä,
lääkevalmisteista ja lääkerehuista.
Hevosen lääkityskirjanpidon tulee sisältää:
– lääkityn hevosen tunnistustiedot
– lääkkeen antopäivämäärän, antoreitin, käyttöaiheen
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– lääkkeen nimen
– lääkkeen määrän
– lääkkeelle määrätyn teurasvaroajan, ellei hevoselle ole rekisteröity teurastuskieltoa.
– lääkkeen myyjän nimen (eläinlääkäri tai apteekki)
– lääkkeen antajan
Lääkintäkirjanpitoa varten on laadittu lomake, johon täytetään yllä mainitut tiedot, ja sen käyttöä suositellaan.
Lääkintäkirjanpito voi olla myös sähköisessä muodossa. Kuitenkin myös tallipäiväkirjaan tai hevoskohtaiseen
muistikirjaan tehdyt merkinnät ovat riittävät. Eläinlääkäriltä saatujen, lääkitystä koskevien selvitysten ja reseptien
tallentaminen kansioon riittää kirjanpidoksi, kun niihin lisätään puuttuvat tiedot. Kansanvälissä kilpailuissa (FEI) tulee
hevosilla olla lisäksi FEI:n vaatima Medication Log Book, jonka sisältövaatimus poikkeaa kansallisesta
lääkintäkirjanpito-vaatimuksesta.
Kilpailijan/hevosen vastuuhenkilön tulee tuntea, ymmärtää ja noudattaa hevosten lääkityksestä annettuja sääntöjä
ja ohjeita. Kansainvälisiin kilpailuihin nimettyjen kilpailijoiden tulee pyydettäessä esittää SRL:lle tiedot kilpailuun
ilmoitettavien hevosten terveydentilasta ja niiden saamista hoidoista ja lääkityksistä. Hevosten lääkkeitä tulee
säilyttää lukitussa tilassa ja niitä tulee käsitellä siten, että ne eivät leviä talliympäristöön.
2. Dopingvalvonta
SRL:n kilpailujärjestelmän mukaisissa kilpailuissa ja tapahtumissa voidaan hevosista ottaa dopingnäytteitä SRL:n
toimeksiannosta. Tuomariston puheenjohtaja, kilpailun eläinlääkäri tai SRL:n nimeämä näytteenottoa suorittamaan
tullut eläinlääkäri voi määrätä hevosen näytteenottoon.
Näytteenotosta kieltäytyminen tai näytteenottoprosessin häiritseminen katsotaan lääkintäsääntörikkomuksen
myöntämiseksi. Hevosen vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa vähintään 15-vuotias henkilö on velvollinen
toimittamaan hevosen kilpailueläinlääkärin näytteenottoa suorittavan eläinlääkärin tutkittavaksi mahdollisimman
pian, kun hänelle näytteenotosta eläinlääkärin toimesta ilmoitetaan. kun TPJ, kilpailueläinlääkäri tai nämä yhdessä
ovat päättäneet ja ilmoittaneet näytteenotosta.
2.1 Dopingnäytteen otto ja tutkinta
SRL:n kilpailujärjestelmän mukaisissa ratsastuskilpailuissa noudatetaan FEI:n ohjeita ja määräyksiä dopingnäytteiden
ottamisessa ja tutkimisessa. (FEI EADCM Regulations) Näytteitä voivat ottaa SRL:n tehtävään nimeämät eläinlääkärit.
SRL:n määräyksestä dopingnäytteitä voidaan ottaa kilpailun, näytöksen tai valmennuksen aikana, sitä ennen tai sen
jälkeen.
Mikäli näyte on positiivinen, tulee hevosen vastuuhenkilön liittää annettavaan selvitykseen kopio hevosen
lääkekirjanpidosta sekä eläinlääkärin antama todistus ennen näytteenottoa tehdyistä hoidoista ja annetusta
lääkityksestä. Tallin muiden hevosten lääkekirjanpito voidaan liittää selvitykseen, mikäli sen tiedoilla on merkitystä
asian käsittelyssä.
Hevosen vastuuhenkilön tai hänen valtuuttamansa henkilön tulee avustaa hevosen käsittelyssä kilpailueläinlääkäriä
näytteenottoa suorittavaa eläinlääkäriä, näytteenotossa ja olla paikalla koko näytteenoton ajan.
Hevosesta pyritään ottamaan sekä veri- että virtsanäyte. Näytteet jaetaan kahteen osaan: verinäyte A ja B sekä
virtsanäyte A ja B. Näytteen otossa, käsittelyssä ja sinetöinnissä noudatetaan FEI:n ja näytteenottovälineistön
toimittaneen laboratorion antamia ohjeita. Näytteen säilyttämisestä ja toimittamisesta tutkittavaksi vastaa näytteen
ottanut eläinlääkäri.
Näytteenoton ja A-näytteen tutkimisen kustannuksista vastaa SRL. Jos A-näytteen tulos on positiivinen, voi hevosen
vastuuhenkilö halutessaan omalla kustannuksellaan tutkituttaa B-näytteen FEI:n hyväksymässä laboratoriossa.
3. Lääkintäsääntörikkomukset
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Jos hevosesta otettu virtsa-, veri- tai muu näyte sisältää valvottavia tai kiellettyjä lääkeaineita, on kyseessä rikkomus
lääkintäsääntöjä vastaan.
Lääkintäsääntörikkomukset ovat:
3.1 Lääkeainerikkomus
FEI:n kulloinkin voimassa olevan valvottavien aineiden (Controlled Medication Substances) ja antibioottien
löytyminen hevosesta kilpailuissa.
3.2 Dopingrikkomus
Jos hevosen näytteestä löytyy ainetta, joka on FEI:n kulloinkin voimassa olevan luettelon mukaan kielletty aine
(banned substance), kyseessä on dopingrikkomus. Kielletyn menetelmän käyttö rangaistaan dopingrikkomuksena.
4. Lääkintäsääntörikkomusten tutkinta, käsittely ja rankaiseminen
4.1 Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta käsittelee epäillyn lääkintäsääntöjen rikkomusasian ja antaa siitä
lausunnon SRL:lle. Hevosen vastuuhenkilöä on kuultava ennen asian ratkaisua.
4.2 Lääkeaine- ja dopingrikkomusten tutkinta, käsittely ja rankaiseminen tehdään KS I:n Kurinpitosääntöjen
mukaisesti. Saatuaan Eläinkilpailuiden antidopingtoimikunnan lausunnon asiassa SRL saattaa asian vireille
kurinpitotoimena KS I:n kurinpitoa koskevien sääntöjen mukaisesti.
5. Määräyksiä ja ohjeita hevosten lääkitsemisestä
Laki eläinten lääkitsemistä (387/2014),
MMM:n asetus tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta (21/2014)
MMM:n asetus Lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta (17/2014)
Säädökset velvoittavat tuotantoeläimenä pidettävän hevosen omistajan pitämään lääkekirjanpitoa.
Eviran Hevosten lääkitysoppaassa ovat kaikki hevosten lääkitystä koskevat määräykset, ml. passimerkinnät, sallitut
lääkeaineet ja lääkekirjanpito.
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-laakitseminen/ajankohtaista-elaintenlaakitsemisesta/uutiset/hevosten-laakitysopas-paivitetty/

Ohjeellisia tietoja joidenkin yleisesti käytettyjen lääkeaineiden poistumisesta (detection times) hevosen elimistöstä
on julkaistu FEI:n nettisivuilla
https://inside.fei.org/system/files/FEI%20Detection%20Times%202018_0.pdf
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LIITE 5 Hevosten influenssarokotukset, SRL:n ohje
2.1 SRL:n kilpailujärjestelmä
Rokotus

Rokotusohjelma

Oikeus osallistua kilpailuun

Perusrokotteet

Ensimmäinen perusrokote

Ei oikeutta kilpailla
Toisen perusrokotteen antamisesta tulee olla
kulunut vähintään 7 vrk

Ensimmäinen
tehoste

Toinen perusrokote tulee antaa 21–
92 vrk:n kuluessa ensimmäisestä
perusrokotteesta
Ensimmäinen tehoste tulee antaa 7
kk:n kuluessa toisesta
perusrokotteesta
Tehoste tulee antaa vuoden
kuluessa edellisestä rokotteesta

Tehoste

Rokotteen antamisesta tulee olla kulunut
vähintään 7 vrk
Rokotteen antamisesta tulee olla kulunut
vähintään 7 vrk

Kilpailusääntöjen yleisen osan mukaan kaikki hevoset, jotka osallistuvat seura, alue- tai kansallisiin kilpailuihin, on
rokotettava hevosinfluenssaa vastaan SRL:n ohjeiden mukaisesti. Hevonen voi osallistua seura, alue- tai kansalliseen
kilpailuun, kun molemmat perusrokotteet on annettu, edellyttäen, että toisesta perusrokotuksesta on kulunut
vähintään 7 vrk.
Viimeisestä rokotteesta tulee olla kulunut seitsemän päivää (7 vrk) kun hevonen saapuu kilpailupaikalle.
Hevoset, joiden molemmat perusrokotteet on annettu ennen 1.1.2009 ja tehosterokotteet sen jälkeen enintään
vuoden välein, voivat osallistua seura-, alue- tai kansalliseen kilpailutoimintaan.
Eläinlääkärit merkitsevät rokotukset Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmään, josta ne siirtyvät SRL:n
kilpailujärjestelmään. Niiden hevosten rokotustodistukset, joiden ajantasaisia rokotustietoja ei ole merkitty
tietojärjestelmiin, tulee esittää kilpailunjärjestäjälle.
Kansainväliset kilpailut
Jos hevonen ilmoitetaan kansainväliseen kilpailuun, ei viimeisestä rokotteesta
saa olla kulunut enempää kuin 6 kk (+21 vrk)
Viimeisestä rokotteesta tulee olla kulunut vähintään 7 vrk kilpailupaikalle saavuttaessa.
Rokotus

Rokotusohjelma

Oikeus osallistua kilpailuun

Perusrokotteet

Ensimmäinen perusrokote

Ei oikeutta kilpailla

Toinen perusrokote tulee antaa 21–92
vrk:n kuluessa ensimmäisestä
perusrokotteesta
Ensimmäinen tehoste tulee antaa 7 kk:n
kuluessa toisesta perusrokotteesta
Tehoste tulee antaa vuoden kuluessa
edellisestä rokotteesta

Toisen perusrokotteen antamisesta tulee
olla kulunut vähintään 7 vrk

Ensimmäinen
tehoste
Tehoste
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Huom.! Hevoset, jotka ovat perus- ja tehosterokotettu ennen 1.1.2005, ja joiden tehosterokotteet on annettu sen
jälkeen enintään vuoden välein, ja joiden viimeisestä rokotuksesta on kulunut enintään 6 kk (+21 vrk) kilpailuun
saavuttaessa, voivat osallistua kansainvälisiin kilpailuihin.
FEI:n rokotusmääräykset http://inside.fei.org/fei/regulations/veterinary
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LIITE 6 CODE OF CONDUCT/FEI:n eettiset säännöt hevosen
hyvinvoinnin edistämiseksi
FEI edellyttää, että kaikki kansainvälisen ratsastusurheilun osapuolet noudattavat FEI:n eettistä ohjeistoa ja
tunnustavat ja hyväksyvät sen, että hevosen hyvinvointi on aina ensiarvoisen tärkeä. Kilpailulliset tai kaupalliset syyt
eivät koskaan saa mennä hevosen hyvinvoinnin edelle.
Seuraavat seikat ovat erityisen tärkeitä:
1. Yleinen hyvinvointi:
a) Hyvä hevosen hoito ja käsittely
Tallitilojen ja ruokinnan tulee vastata parhaita hevosen hoito- ja käsittelykäytäntöjä. Puhdasta ja hyvälaatuista
heinää, rehua ja vettä tulee aina olla saatavilla.
b) Valmennus- ja koulutusmenetelmät
Hevosia saa valmentaa/kouluttaa ainoastaan tavalla, joka vastaa niiden fyysisiä kykyjä ja kehitystasoa eri lajeissa.
Niihin ei saa käyttää menetelmiä, jotka aiheuttavat huonoa kohtelua tai pelkoa.
c) Kengitys ja varusteet
Kavioiden hoidon ja kengityksen tulee olla hyvälaatuista. Varusteiden tulee olla muotoiltu ja sovitettu siten, että ne
eivät aiheuta kipua tai vammoja.
d) Kuljetusvälineet
Kuljetuksen aikana hevoset on suojattava vammoilta ja muilta terveyshaitoilta.
Ajoneuvojen tulee olla turvallisia, hyvin ilmastoituja, hyvin huollettuja, säännöllisesti desinfioituja ja kuljettajien
tulee olla päteviä. Hevosia hoitavat ja käsittelevät aina olla pätevät käsittelijät.
e) Kuljetukset
Kaikki matkat on suunniteltava huolellisesti ja hevosille on annettava säännölliset lepotauot, jolloin niille tarjotaan
ruokaa ja vettä voimassa olevien FEI-ohjesääntöjen mukaisesti.
2. Kilpailukunto:
a) Terveys ja kykenevyys
Kilpailuihin saavat osallistua ainoastaan hyväkuntoiset hevoset ja riittävän osaavat ratsastajat. Hevosille on
annettava riittävä lepotauot harjoittelun ja kilpailujen välillä, kuljetusmatkojen jälkeen tulisi myös olla lepoa.
b) Terveydentila
Hevonen, jonka ei katsota olevan kilpailukunnossa, ei saa kilpailla tai jatkaa kilpailemista. Jos asia on epäselvä, tulee
konsultoida eläinlääkäriä.
c) Doping ja lääkitys
Dopingrikkomus tai dopingaikomus sekä lääkkeiden laiton käyttö muodostavat vakavan hyvinvointirikkomuksen, eikä
niitä hyväksytä.
Eläinlääkärin käsittelyn jälkeen on hevoselle annettava riittävän pitkä toipumisaika ennen kilpailuttamista.
d) Kirurgiset toimenpiteet
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Kaikki kirurgiset toimenpiteet, jotka muodostavat uhan kilpailevan hevosen hyvinvoinnille tai muiden hevosten ja/tai
urheilijoiden turvallisuudelle, on kielletty.
e) Tiineet/hiljattain varsoneet tammat
Tamma ei saa kilpailla neljännen tiineyskuukauden jälkeen tai kun sillä on vieroittamaton varsa.
f) Apujen väärä käyttö
Hevosen pahoinpitely luonnollisia ratsastusapuja tai keinotekoisia apuvälineitä (esim. raippa, kannukset jne.)
käyttämällä, ei ole sallittua.
3. Kilpailuissa ei saa vaarantaa hevosten hyvinvointia.
a) Kilpailualueet
Hevosia on valmennettava ja kilpailutettava tähän sopivilla ja turvallisilla pohjilla.
Kaikki esteet ja kilpailuolosuhteet tulee suunnitella hevosen turvallisuus huomioon ottaen.
b) Ratsastuspohjat
Kaikkien pohjien, joilla hevosia kävelytetään, niitä ratsastetaan tai joilla ne kilpailevat, tulee olla suunniteltu ja
huollettu siten, että mahdolliset loukkaantumisia aiheuttavat tekijät on minimoitu.
c) Äärimmäiset sääolosuhteet
Kilpailuja ei saa pitää äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka saattavat vaarantaa hevosen hyvinvoinnin tai
turvallisuuden. Järjestäjän on varattava tilat ja varusteet hevosten viilentämiseksi kilpailusuorituksen jälkeen.
d) Mahdollisuuksien mukaan karsinat ja tallit kilpailupaikalla
Tallien tulee olla turvalliset, hygieeniset, mukavat, hyvin ilmastoidut ja karsinoiden riittävän isot erityyppisille
hevosille.
Vettä tulee aina olla saatavilla.
4. Hevosten inhimillinen kohtelu:
a) Eläinlääkintä
Kilpailuissa tulee aina olla eläinlääkäri saatavilla tai tavoitettavissa. Jos hevonen loukkaantuu tai uupuu kilpailun
aikana, tulee urheilijan keskeyttää kilpailu ja hevoselle tulee tehdä eläinlääkärin tarkastus.
b) Hoitokeskukset
Mikäli se on tarpeellista, tulee hevonen kuljettaa hevosambulanssilla lähimmälle hevosklinikalle, jossa sen
terveydentilaa arvioidaan uudelleen ja sille annetaan hoitoa.
Loukkaantuneille hevosille annetaan ensihoitoa ennen kuljetusta.
c) Kilpailuissa syntyneet vammat
Kilpailuissa tapahtuvia loukkaantumisia tulee seurata. Ratsastuspohjan kuntoa, kilpailuaikatauluja ja muita
riskitekijöitä tulee arvioida huolellisesti loukkaantumisten minimoimiseksi.
d) Eutanasia
Jos vammat ovat hyvin vakavat, voi olla välttämätöntä, että eläinlääkäri lopettaa hevosen kilpailupaikalla
mahdollisimman nopeasti, jotta sen ei tarvitse kärsiä.
e) Kilpailu-uran päättyminen
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Hevosia on kohdeltava ystävällisesti ja inhimillisesti, kun niiden kilpailu-ura päättyy.
5. Koulutus:
FEI kehottaa kaikkia ratsastusurheilun osapuolia hankkimaan itselleen mahdollisimman hyvän asiantuntemuksen
kilpahevosen hoitoa ja huolenpitoa koskevissa kysymyksissä.
Tätä eettistä ohjeistoa hevosen hyvinvoinnin edistämiseksi voidaan muokata ja otamme mielellämme vastaan
palautetta. Erityistä huomiota kiinnitetään uusiin tutkimustuloksiin, ja FEI kannustaa rahoittamaan ja tukemaan
hevosten hyvinvointia koskevia tutkimuksia.

65

SRL KS I 2022

LIITE 7 SRL:n eettinen säännöstö
Sisällys
1.

SRL:N EETTISEN SÄÄNNÖSTÖN TARKOITUS JA SITOVUUS ................................................................................... 66

2.

SYRJINNÄN KIELTO .................................................................................................................................................. 66

3.

HÄIRINNÄN JA HYVÄKSIKÄYTÖN KIELTO .............................................................................................................. 67

4.

REILU PELI ............................................................................................................................................................... 68

5.

HENKILÖKOHTAISET EDUT, LAHJAT JA PALVELUKSET .......................................................................................... 69

6.

ESTEELLISYYS .......................................................................................................................................................... 69

7.

SRL:N TOIMIHENKILÖN MOITTEETON TOIMINTA ................................................................................................ 69

8.

KILPAILUMANIPULOINNIN JA KORRUPTION KIELTO ............................................................................................ 70

9.

VEDONLYÖNNIN JA SISÄPIIRITIEDON HYÖDYNTÄMISEN KIELTO ........................................................................ 70

10. ILMOITUSMENETTELYT .......................................................................................................................................... 71
11. KURINPITOMENETTELY JA RANGAISTUKSET ........................................................................................................... 71

1. SRL:n eettisen säännöstön tarkoitus ja sitovuus
Eettisen säännöstön tarkoitus
Suomen Ratsastajainliitto ry:n (SRL) toimintaa ohjaavat sen säännöt ja yhteisesti hyväksytyt arvot, joiden pohjalta
SRL kehittää toimintaansa ja linjaa tavoitteitaan. SRL:n eettisen säännöstön (säännöstö) tarkoituksena on ohjata
SRL:n ja sen eri toimijoiden toimintaa SRL:n tarkoituksen ja arvojen mukaisesti. Eettiset periaatteet näkyvät kaikessa
SRL:n toiminnassa ja sen kehittämisessä mukaan lukien menettelytavoissa, järjestökulttuurissa ja
kilpailutoiminnassa. Säännöstön tavoitteena on myös ohjata ja kouluttaa SRL:n eri toimijoita toimimaan eettisesti
oikein.
Eettisen säännöstön sitovuus
Tämä säännöstö koskee kaikkia henkilöitä, jotka osallistuvat missä tahansa ominaisuudessa mihin tahansa SRL:n tai
sen jäsenen toimintaan tai tapahtumiin. Säännöstö koskee erityisesti kaikkia SRL:n jäseniä ja niiden jäseniä, SRL:n
työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja konsultteja, SRL:n kilpailuihin ja tapahtumiin osallistuvia toimihenkilöitä,
urheilijoita, hevosen vastuuhenkilöitä, hevosenomistajia, valmentajia, eläinlääkäreitä, lääkäreitä, joukkueenjohtajia,
huoltajia sekä muita henkilöitä, jotka osallistuvat mihin tahansa SRL:n tai sen jäsenen alaiseen toimintaan.
SRL:n jäsenen edellytetään hyväksyvän tämän säännöstön koskemaan myös kaikkea omaa toimintaansa.
Jokainen säännöstöön sidottu henkilö vastaa henkilökohtaisesti siitä, että hän tuntee säännöstön sisällön ja
noudattaa sitä, mukaan lukien tietoisuuden niistä teoista, jotka ovat omiaan rikkomaan tätä säännöstöä tai tämän
säännöstön tarkoitusta.

2. Syrjinnän kielto
Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen
toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen
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suuntautumisen, urheilullisen kyvykkyyden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty
riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.
Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä säännöstössä tarkoitettua syrjintää on kohtuullisten mukautusten
epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.
Sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen
taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää.
Syrjintä on välillistä, jos näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö saattaa jonkun muita
epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella, paitsi jos säännöllä, perusteella tai käytännöllä on
hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia.

3. Häirinnän ja hyväksikäytön kielto
Urheilussa esiintyvän häirinnän ja hyväksikäytön tunnistaminen ja niiden torjuminen ovat keskeinen osa SRL:n
toimintaa eettisesti kestävän urheilukulttuurin vahvistamiseksi. SRL on sitoutunut yhdessä muiden
urheilutoimijoiden kanssa kehittämään ja ottamaan käyttöön parhaat mahdolliset toimintatavat epäasiallisen
käyttäytymisen lopettamiseksi. Häirintä ja hyväksikäyttö eivät kuulu urheiluun.
Henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen on häirintää, jos loukkaava
käyttäytyminen liittyy edellä kohdassa 2. tarkoitettuun syyhyn ja/tai käyttäytymisellä luodaan henkilöä halventava
tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.
Häirinnän ja hyväksikäytön eri muodot
Häirintää ja hyväksikäyttöä voi esiintyä eri muodoissa, joko yhdessä tai erikseen:
i.

Psyykkinen hyväksikäyttö - tarkoittaa mitä tahansa ei-toivottua tekoa, mukaan lukien vapaudenriisto,
eristäminen, sanallinen hyökkäys, nimittely, nöyryyttäminen, pelottelu tai mikä tahansa muu kohtelu, joka
voi vähätellä henkilön identiteettiä, ihmisarvoa ja omanarvontuntoa.

ii.

Fyysinen hyväksikäyttö - tarkoittaa mitä tahansa tarkoituksellista ja ei-toivottua tekoa, esimerkiksi lyömistä,
hakkaamista, potkimista, puremista tai polttamista. Sellainen teko voi myös olla pakotettua tai epäsopivaa
fyysistä toimintaa (esimerkiksi ikään, ruumiinrakenteeseen tai kuntoon nähden sopimattomia
harjoitusmääriä, harjoitusta loukkaantuneena tai kivuissa) tai pakotettua alkoholin- tai dopingaineiden
käyttöä.

iii.

Seksuaalinen häirintä - tarkoittaa ei-toivottua fyysistä, sanallista tai sanatonta luonteeltaan seksuaalista
käytöstä. Seksuaalinen häirintä voi ilmetä seksuaalisena hyväksikäyttönä.

iv.

Seksuaalinen hyväksikäyttö - tarkoittaa mitä tahansa käytöstä, joka on luonteeltaan seksuaalista, joka
tapahtuu ilman kosketusta tai kosketuksessa tai tunkeutumalla kehoon, jossa suostumukseen pakotetaan,
manipuloidaan tai se saadaan riippuvuussuhteen perusteella tai sitä ei voida antaa juridisesti pitävällä
tavalla.

v.

Sukupuoleen perustuva häirintä - tarkoittaa henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen
ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista, jolla tarkoituksellisesti tai
tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava,
vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

vi.

Laiminlyönti - tarkoittaa valmentajan tai muun sellaisen henkilön, jolla on huolehtimisvelvollisuus tämän
säännöstön soveltamisalaan kuuluvasta henkilöstä, laiminlyöntiä tarjota vähimmäishuolenpitoa, tavalla,
jonka takia aiheutuu vahinkoa, vahingon aiheuttamisen sallimista tai vahingon välittömän vaaran luomista.
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Häirintä ja hyväksikäyttö tapahtuvat usein auktoriteettiaseman väärinkäytöstä, tarkoittaen vaikutusvallan, vallan tai
auktoriteetin epäasiallisesta käytöstä suhteessa toiseen henkilöön.
SRL on kaikessa toiminnassaan sitoutunut edistämään turvallista toimintaympäristöä kaikille henkilöille, jotka
osallistuvat missä tahansa ominaisuudessa SRL:n, tai sen jäsenen toimintaan tai sen tapahtumiin.
Säännöstöön sidottujen henkilöiden on pidättäydyttävä kaikista häirinnän ja hyväksikäytön muodoista, kattaen
seksuaalisen, fyysisen ja psyykkisen häirinnän muodot, erillisinä tai yhdessä tapahtuvista, yksittäisinä tapauksina tai
sarjana tapahtuvista, henkilökohtaisesti tai verkossa tapahtuvista (mukaan lukien mutta ei yksinomaan sosiaalisessa
mediassa) sekä erityisesti kaikesta auktoriteettiaseman väärinkäytöstä, vallan tai auktoriteetin epäasiallisesta
käytöstä suhteessa toiseen henkilöön. Hyväksikäytöksi luetaan myös laiminlyönti.

4. Reilu Peli
Kaiken ihmisten välisen toiminnan perusta on inhimillisyys, toisten ihmisten huomioon ottaminen sekä keskinäinen
kunnioitus ja arvostus. Ihmisyyden ja elämän kunnioitus ovat myös liikunnan ja urheilun lähtökohta. Humaani
ihminen ottaa huomioon toisten ihmisten tarpeet ja tunteet. Toista ihmistä tulee kohdella kuten haluaa itseään
kohdeltavan. Reilu Peli on kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden oikeus ja velvollisuus. Jokainen yksilö ja yhteisö
kantavat yksin ja yhdessä vastuun Reilusta Pelistä. Reilun Pelin periaatteiden noudattaminen ja edistäminen
hyödyttävät meitä kaikkia.
Säännöstöön sidottujen henkilöiden tulee noudattaa käytöksellään sekä suullisella että kirjallisella viestinnällään
rehellisyyden, kunnioituksen, oikeudenmukaisuuden ja Reilun Pelin periaatteita sekä urheilullista asennetta, eivätkä
he saa toimia tavoilla, jotka saattaisivat vahingoittaa ihmisiä tai hevosia, SRL:a tai lajin mainetta.
Epäurheilijamainen tai epäasiallinen käytös
Epäurheilijamainen tai epäasiallinen käytös on kielletty kaikessa SRL:n tai sen jäsenen toiminnassa ja se on erityisen
moitittavaa kohdistuessaan joko:
a) SRL:n tai sen jäsenen toimihenkilöön tai muuhun kilpailuun tai tapahtumaan osallistuvaan henkilöön
(urheilijaan, vapaaehtoiseen, SRL:n edustajaan, julkisen sanan edustajaan, yleisöön) ja/tai
b) dopingtoimihenkilöön, eläinlääkäriin ja/tai kehenkään muuhun, dopingnäytteiden ottamiseen osallistuvaan
henkilöön.
Esimerkkejä epäurheilijamaisesta tai epäasiallisesta käytöksestä ovat muun muassa:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

huutaminen, loukkaava tai törkeä kielenkäyttö;
fyysinen väkivalta;
sopimattomien eleiden näyttäminen;
uhkailu;
SRL:n tai sen jäsenen toimihenkilön perusteltujen ohjeiden noudattamatta jättäminen;
toisen henkilön omaisuuden vahingoittaminen;
yllytys tai avunanto epäurheilijamaiseen tai epäasialliseen käytökseen;
toiminta, joka on vaaraksi ihmisille tai hevosille;
urheiluvilppi kuten tuomarin harhauttaminen tai urheilutilan tai -välineiden manipulointi tai sääntökikkailu;
huumausaineiden tai sellaisiksi lueteltavien aineiden käyttö ja käytön edistäminen tai julkinen esiintyminen
alkoholin vaikutuksen alaisena sekä tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin;
osallistuminen toisen henkilön tekemään, tai aikomaan, sääntörikkomukseen avunantajana, yllyttäjänä,
juonittelijana tai salaajana.
Luettelo ei ole tyhjentävä.
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5. Henkilökohtaiset edut, lahjat ja palvelukset
Säännöstöön sidotut henkilöt eivät saa suoraan tai epäsuorasti pyytää, hyväksyä tai tarjota minkäänlaista SRL:n, tai
sen jäsenen tapahtumaan tai toimintaan liittyvää korvausta tai palkkiota, tai mitään kätkettyä hyötyä tai
minkäänlaista palvelusta omaksi hyödykseen, elleivät SRL:n tai SRL:n jäsenistön säännöt tai sopimukset sitä salli.
Säännöstöön sidotut henkilöt eivät saa missään SRL:n toiminnassa osallisina ollessaan antaa tai vastaanottaa lahjoja,
maksusuorituksia tai muita etuja, joiden voitaisiin perustellusti odottaa vahingoittavan SRL:n tai sen jäsenseurojen
mainetta. Tähän kuuluvat muun muassa sellaisten lahjojen ja palveluksien vastaanottamiset, jotka ylittävät
vallitsevien paikallisten tapojen mukaisen huomionosoitusten nimellisarvon ja tavanomaisen vieraanvaraisuuden.
Yli kahdensadan euron arvoisia lahjoja, palveluksia tai etuja ei saa antaa eikä ottaa vastaan, paitsi jos olosuhteet
eivät salli lahjasta kieltäytymistä. Tällaisessa tapauksessa vastaanottajan on toimitettava lahja SRL:lle ja ilmoitettava
lahjoittajalle, että lahja otetaan vastaan SRL:n puolesta.

6. Esteellisyys
SRL:n hallituksen jäsen, toimihenkilö tai toimielimen jäsen ei saa osallistua hänen ja SRL:n välistä sopimusta koskevan
eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa
SRL:n edun kanssa.
Esteellisyys syntyy, mikäli henkilö on sellaisessa suhteessa käsiteltävään asiaan tai sen asianosaisiin, että hänen
puolueettomuutensa saattaa vaarantua. Esteellisyyttä ei arvioida konkreettisesti vaan riittää, että puolueettomuus
on objektiivisesti ajatellen saattanut vaarantua. Esteellisyyden muodostaa myös sukulaisuus.
Esteellisyyttä arvioidessa otetaan huomioon myös se, minkälainen käsitys ulkopuoliselle syntyy SRL:n toiminnasta.
Ulkopuoliselle voi syntyä esteellisyyden vaikutelma, vaikka yhdistyslaissa tarkoitettua eturistiriitaa ei olisikaan
olemassa. Luottamuksen ja avoimuuden kannalta arviointi on syytä tehdä huolellisesti, jotta esteellisyyden
vaikutelmaa ei pääse syntymään.
Esteellisen henkilön on ilmoitettava toimielimelle esteellisyydestään. Ratkaisun esteellisyydestä tekevät toimielimen
muut jäsenet. Esteellisyys on kirjattava pöytäkirjaan.

7. SRL:n toimihenkilön moitteeton toiminta
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 tai 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.
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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.
SRL:n eri lajisäännöissä voidaan poiketa yllä olevasta listauksesta.

Tunnistaessaan eturistiriitatilanteen, tai tilanteen, joka näyttää eturistiriidalta, toimihenkilön on välittömästi
ilmoitettava siitä SRL:n Urheilujohtajalle (tai kilpailuiden aikana kilpailun TPJ:lle).

8. Kilpailumanipuloinnin ja korruption kielto
Urheilukilpailuiden manipulaatio tarkoittaa tarkoituksellista järjestelyä, toimenpidettä tai laiminlyöntiä, jolla pyritään
vaikuttamaan urheilukilpailun lopputulokseen tai kulkuun poistamalla osittain tai kokonaan urheilukilpailun
luonteeseen kuuluvaa ennakoimattomuutta siten, että sillä saavutetaan etua itselle tai muille.
Urheilussa tapahtuvaan korruptioon sisältyvät kaikki laittomat, moraalittomat tai epäeettiset toiminnot, joiden
tavoitteena on tarkoituksellisesti vääristää urheilukilpailun lopputulosta siten, että näihin toimintoihin osallistuneet
henkilöt saavuttaisivat etua tai materiaalista hyötyä itselleen tai lähipiirilleen.
Säännöstöön sidottujen henkilöiden on pidättäydyttävä kaikista toimista tai yrityksistä vaikuttaa epäasiallisesti
minkään SRL:n tai sen jäsenseuran alaisen kilpailun kulkuun ja/tai tuloksiin tai manipuloida niitä millään tavalla, joka
on vastoin urheilun etiikkaa, urheilullista käytöstä tai reilun pelin periaatetta.

9. Vedonlyönnin ja sisäpiiritiedon hyödyntämisen kielto
Urheilijat, toimihenkilöt, tuomarit tai muut tapahtumaan liittyvät henkilöt eivät saa lyödä vetoa
kilpailutapahtumasta, johon ovat itse osallisena.
Urheilun sisäpiiritiedolla tarkoitetaan kilpailutapahtumaan liittyvää tietoa, joka henkilöllä on hallussaan hänen lajiin
tai kilpailuun liittyvän asemansa vuoksi, pois lukien sellainen tieto, joka on jo julkistettu tai yleisesti tiedossa, helposti
saatavilla tai tuotu esille kyseistä kilpailua koskettavien sääntöjen mukaisesti.
Säännöstöön sidottu henkilö ei saa antaa kilpailuja koskevaa tietoa ulkopuoliselle taholle, jos tieto ei ole yleisesti
saatavilla tai sitä ei ole tarkoitus saattaa yleisesti saatavaksi ja jos tiedolla on merkitystä vedonlyöntipelaamisen
kannalta.
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10.Ilmoitusmenettelyt
Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee eettistä rikkomusta urheilussa. Välitön rikkomuksiin puuttuminen auttaa
suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille.
Vastatoimien kielto
Henkilöä ei saa kohdella epäsuotuisasti eikä hänelle kielteisiä seurauksia aiheuttavalla tavalla sen vuoksi, että hän on
vedonnut tässä säännöstössä säädettyihin oikeuksiin tai velvollisuuksiin, osallistunut rikettä koskevan asian
selvittämiseen taikka ryhtynyt muihin toimenpiteisiin oikeuksien turvaamiseksi.
Rikkomuksesta ilmoittaminen
SRL ottaa vastaan ilmoituksen eettisestä rikkomuksesta missä tahansa muodossa, suullisesti tai kirjallisesti,
nimettömänä tai nimellä. Riippumatta ilmoituksen muodosta, SRL:n selvitystyötä helpottaa seuraavien tietojen
antaminen ilmoituksen yhteydessä:
≠
≠
≠
≠
≠
≠

ilmoittajan nimi ja yhteystiedot;
väitetyn rikkomuksen kuvaus;
väitetyn uhrin tai kärsijän nimi ja yhteystiedot;
väitetyn tekijän nimi ja yhteystiedot;
väitetyn teon aika ja paikka;
niiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot, joilla saattaa olla tietoa väitetystä rikkomuksesta.
SRL:n yhteystiedot ilmoitusta varten:
Urheilujohtaja
Suomen Ratsastajainliitto ry
Valimotie 10
00380 HELSINKI
Sähköposti: ratsastus@ratsastus.fi

Eettistä rikkomusta urheilussa koskevan ilmoituksen voi myös tehdä Suomen Urheilun eettisen keskus SUEK ry:n
ILMO-palvelussa (https://ilmo.suek.fi/#!/) nimettömästi tai nimellä.
Luottamuksellisuus
SRL käsittelee kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti ja hienovaraisesti mikäli voimassa oleva lainsäädäntö ei tätä
rajoita.

11. Kurinpitomenettely ja rangaistukset
Tämän säännöstön rikkomuksia koskevat SRL:n kurinpitosääntöjen mukaiset menettelyt, jotka on kuvattu SRL:n
Yleisten kilpailusääntöjen (KS I) Oikeusturva- ja kurinpitosäännöissä.
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