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§ 800. Yleistä 

 
Matkaratsastuskilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjen yleistä osaa KS1. Matkaratsastussäännöt 

pohjautuvat matkaratsastuksen FEI-sääntöihin. Asioissa, joissa ratkaisua ei löydy KSI:sta tai lajisäännöistä, 

noudatetaan FEI-sääntöjä. 

 
800.1. Matkaratsastus on hevosen nopeus- ja kestävyyskilpailu, joka samalla testaa urheilijan 

maastoratsastustaitoa. Hevosen suoriutumiseen erilaisista reiteistä vaikuttaa urheilijan 

hevosenkäsittelytaito. 

 
800.2. Kilpailu koostuu vaihtelevan pituisista ratsastettavista osuuksista. Jokaisen osuuden päättyessä on 

tauko, lepoa ja eläinlääkärin suorittamaa hevostarkastusta varten. 

 
800.3. Urheilija voi osallistua matkaratsastuskilpailun luokkaan vain yhdellä hevosella. 

 
800.4. Urheilija suorittaa koko kilpailun itsenäisesti. 

 
800.5. Matkaratsastuskilpailut voidaan järjestää joko nopeuskilpailuna tai ihanneaikaratsastuksena. 

 
800.5.1. Nopeuskilpailun voittaa ratsukko nopeimmalla ratsastusajalla, läpäisten läpäistessään kaikki 

hevostarkastukset.  

 
800.5.2. Ihanneaikaratsastuksessa hyväksytyn tuloksen saavuttavat ratsukot, jotka suorittavat reitin 

ihanneajassa, läpäisten ja läpäisevät kaikki hevostarkastukset. Ratsukoiden keskinäinen paremmuus 

voidaan määrittää §834:ssä kuvatulla pisteytyksellä.  

 
800.6. Matkaratsastuskilpailu alkaa ensimmäisestä hevostarkastuksesta. 

 
800.7. Urheilijan tulee nimetä kilpailuun täysi-ikäinen varavastuuhenkilö. 
 

§ 801. Reitti 

 
801.1. Reittiin voi kuulua noin 10 % sellaista kovapintaista tietä, jossa ei ole riittävästi ratsastuskelpoista 

piennarta. Kilpailuosuuden vaativin osa ei saa olla lähellä reitin loppua. 

Reitin alun ja lopun on oltava pohjiltaan sellaiset, että ratsukko voi edetä haluamassaan askellajissa. 

 

801.2. Maali- ja lähtöalueiden on oltava riittävän tilavat, jotta ratsukot voivat edetä toisiaan häiritsemättä. 

 
801.3. Ratsukon ja avustajien on noudatettava liikennesääntöjä. 
 

801.4. Jos ratsukko poikkeaa tai eksyy kilpailureitiltä, tulee sen palata reitille samassa kohdassa, jossa 

poikkeaminen tapahtui, muuten ratsukko hylätään. Jos reitillä on mahdollisuus oikaista, tulee 

järjestäjän valvoa, että reitti ratsastetaan oikein. 
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§ 802. Reitin merkitseminen 

 
802.1. Suuntanuolia ja reittimerkkejä käytetään osoittamaan urheilijalle etenemissuunta 

ja auttamaan häntä seuraamaan oikeaa reittiä. Nuolet ja merkit on sijoitettava noin metrin korkeuteen ja 

siten, että urheilija näkee ne helposti eikä eksymisen vaaraa ole. Reitin varrelle on sijoitettava kuljettua 

matkaa osoittavat kyltit 10 kilometrin välein. Kilometri ennen maalia on sijoitettava tästä kertova kyltti. 

 
802.2. Punaisia ja valkoisia lippuja voi käyttää reitin merkitsemisessä tai osoittamaan reitin varrella olevia 

pakollisia portteja tai esteitä. Liput sijoitetaan siten, että ratsukon tulee ohittaa punainen lippu 

vasemmalta ja valkoinen lippu oikealta puolelta. Jos ratsukko ohittaa portin väärin, suoritus voidaan 

hylätä. Suoritusta ei hylätä, jos ratsukko ohittaa lipun ensin väärältä puolelta, mutta palaa takaisin ja 

ohittaa lipun oikein. 

 
802.3. Lähtö- ja maalialueet sekä taukopaikat tulee merkitä selkein kyltein. Kilpailukeskuksen suunnittelu 

ja toteutus tulee tehdä siten, että hevoset voidaan siirtää selkeästi merkittyjä väyliä pitkin maaliviivalta 

taukopaikoille. 

 
§ 803. Esteet 

 
803.1. Esteiden luonne 

Matkaratsastuksen esteet voivat olla reitin varrella olevia luonnollisia esteitä kuten ojia, jyrkkiä nousuja ja 

laskuja tai veden ylityksiä. Tarvittaessa voidaan rakentaa silta tms. Esteet eivät ole maastoesteiden 

tyyppisiä rakennelmia. 

 
803.2. Esteiden merkitseminen 

Este merkitään punaisin ja valkoisin lipuin ja sen kiertotie opastekyltein. 

 
803.3. Vaihtoehtoinen reitti 

Jos ratsukko ei selvitä estettä tai haluaa välttää sen, ratsukko voi käyttää vaihtoehtoista reittiä. Esteellä voi 

olla vaihtoehtoinen reitti. Kiertotien ei tule olla 1000 metriä pidempi. 

 

803.4. Reittiin kuuluvalla esteellä avustaja ei saa auttaa ratsukkoa ilman tpj:n lupaa eikä muuttaa estettä. 

 

§ 804. Reittipiirros ja pääsy kilpailureitille 

 
804.1. Urheilijalle annetaan kilpailureitin kartta (mittakaava 1:50 000 tai tarkempi) tai reittipiirros, josta 

ilmenee kilpailureitin kulku, taukopaikat/vesipisteet, esteet, pakolliset portit sekä mahdolliset kielletyt 

huoltoreitit ja mahdolliset pakolliset käyntiosuudet.  

 
804.2. Reittiin saa tutustua myös ratsain ennen kilpailun alkua. 
 

804.3. Punaisten ja valkoisten lippujen sekä reittimerkkien on oltava paikoillaan ennen kilpailun alkua. 

Kilpailun osanottajat eivät saa poistaa tai siirtää merkkejä kilpailuista sulkemisen uhalla. 

 
804.4. Reittiselostuksen kilpailun osanottajille on alettava vähintään tuntia ennen kyseisen luokan alkua. 

Kansallinen 1 kilpailuissa ja SM-kilpailuissa reittiselostus voidaan järjestää kilpailupäivää edeltävänä 

iltana. Reittiselostus voidaan järjestää myös internetissä. 
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§ 805. Muutokset kilpailureittiin 

 
Kilpailureittiä ei voi muuttaa sen jälkeen, kun reittiselostus on pidetty. Poikkeuksellisissa olosuhteissa 

tuomaristo tai tekninen asiantuntija voi antaa luvan esteiden tai reitin osien helpottamiseen tai 

ohittamiseen, reitin lyhentämiseen tai vaaditun nopeuden alentamiseen. Urheilijoille ja 

kilpailujoukkueiden johtajille on ilmoitettava tehdyt muutokset ennen kyseisen kilpailuosuuden alkamista. 

 
§ 806. Lähtö 

 
806.1. Lähtölinja merkitään selkeästi punaisin ja valkoisin lipuin. Ratsukko ei saa ylittää lähtölinjaa ennen 

lähtömerkkiä. Jos ratsukko ylittää lähtölinjan ennen lähtömerkkiä, sen on palattava takaisin ja ylitettävä 

lähtölinja oikein, muuten ratsukko hylätään. 

 
806.2. Toimitsija pysäyttää virheellisesti lähteneen ratsukon. Virheellisesti lähteneiden ratsukoiden on 

palattava lähtöalueelle ja ylitettävä lähtölinja uudestaan. Tuomaristo voi rangaista aikasakolla urheilijaa, 

jonka vuoksi yhteislähtö joudutaan uusimaan. Jos lähtöä ei voida uusia, voi tuomaristo määrätä aikasakon 

virheellisesti lähteneille. 

 
806.3. Yksittäislähdön tapahduttua virheellisesti on ratsukon palattava ja ylitettävä lähtölinja uudelleen. 

Lähtöajaksi merkitään tällöin alkuperäinen lähtöaika. Jos ratsukko myöhästyy lähdöstä, merkitään 

lähtöajaksi se aika, jolloin ratsukon olisi pitänyt lähteä. 

 
806.4. Ratsukon on ylitettävä lähtölinja aina 15 minuutin kuluessa lähtöajasta, muuten ratsukko hylätään. 
 
806.5. Kun ratsukko on ylittänyt lähtölinjan, ei hevosta saa kilpailuosuuden aikana ratsastaa tai taluttaa muu 
kuin sen ratsastaja. (katso § 816) 
 
806.6. Mahdolliset virheellisestä lähdöstä annetut aikarangaistukset lisätään ratsastusaikaa pidentämällä 
yhtä tai useampaa taukoa. 
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§ 807. Matkan pituus ja tauot 

 
807.1. Matkan pituus ja enimmäisaika määräytyvät kilpailuluokan (812) mukaan. 

 
807.2. Yhden osuuden pituus kilpailussa on vähintään 12 km ja enintään 40 km. 160 km kilpailussa on 

oltava vähintään kuusi osuutta. Kansalliset kilpailut voidaan ratsastaa yhtenä tai useampana päivänä. 

 
807.3. Yksipäiväisen nopeuskilpailun vähimmäispituus on 80 km kansallisella tasolla ja alue 3b tasolla 

60 km. Ihanneaikaratsastuksessa kilpailun vähimmäispituus on noin 12 km. 
 

807.4. Pakollisen tauon pituus on vähintään 1 min per ratsastetun osuuden kilometri. Tauon 

enimmäispituus 60 minuuttia. Yli 80 km kilpailuissa yhden tauon on oltava vähintään 40 min pituinen ja 

muiden taukojen pituus voi olla 30 - 50 min. 120 km:n kilpailussa taukoja on oltava yhteensä vähintään 120 

min. Taukojen pituuksia voidaan tuomariston päätöksellä pidentää olosuhteiden tai urheilijamäärän niin 

vaatiessa. 

 
807.5. Nopeuskilpailuissa hevosille tehdään vähintään viimeisellä tauolla uusintatarkastus noin 10 min 

ennen lähtöä. Muilla tauoilla ja muissa luokissa uusintatarkastuksia voidaan tehdä tuomariston tai 

eläinlääkärin harkinnan mukaan. Siirretään 830 

 

807.5. Kilpailun tuomari voi muuttaa kutsussa ilmoitettuja taukojen pituuksia sääolosuhteiden tai muiden 

vakavien syiden perusteella. Mahdollisia muutoksia ovat sykerajan alentaminen, palautumisajan 

lyhentäminen tai pakollisen tauon pidentäminen. Muutoksista on tiedotettava kaikkia urheilijoita ennen 

osuuden alkua. Muutosten tarkoituksena on hevosten hyvinvoinnin varmistaminen. 

 
§ 808. Aikarajat 

 
Enimmäisaika voidaan asettaa kilpailun eri osuuksille. Enimmäisaika ilmoitetaan kellonaikana, jolloin 

kilpailu tai sen osuus päättyy. Kilpailun enimmäisaika voidaan myös määrittää tuomariston päätöksellä, 

esim. voittajan aika + x h. 

Enimmäisajan ylittäneen ratsukon suoritus keskeytetään taukopaikalla. Ihanneaikaratsastuksessa 

aikarajan ylittäminen tai alittaminen johtaa ratsukon hylkäämiseen. 

  



8 
 

§ 809. Ajanotto 

 
809.1. Ajat kirjataan vähintään sekunnin tarkkuudella. Aika otetaan täysinä sekunteina siten, että 

alkavan sekuntin osat pyöristetään seuraavaan täyteen sekuntiin. Lähdössä ja taukopaikalta 

lähdettäessä ajanotto käynnistyy, kun lähettäjä antaa lähtömerkin. 

 
809.2. Urheilijalle annetaan kilpailukortti, johon kirjataan ratsukon aika jokaiselta kilpailuosuudelta. 

Kilpailukortti jää alkutarkastuksessa eläinlääkärin sihteerille. Aika kirjataan sekä kilpailukorttiin että 

tuomariston pitämään kilpailupöytäkirjaan. Ajanotto, kilpailupöytäkirja ja kilpailukortti voivat olla 

myös elektronisia. 

 
809.3. Ratsastusaikaan ei lasketa sitä aikaa, joka kuluu pakollisella taukopaikalla eläinlääkärin 

suorittamaan hevostarkastukseen ja pakolliseen taukoon. 

 
809.4. Pakolliselle taukopaikalle tullessa ratsastusaika katkeaa, kun hevonen ilmoitetaan sykeportilla 

(hyväksytysti läpäistyyn) sykemittaukseen. Ratsastusaika päättyy maalilinjan ylitykseen. 

 
809.5. Jos järjestäjän toimenpiteet aiheuttavat viivytyksiä ratsukolle, voidaan siitä määrätä aikahyvitys.  

 
809.6. Järjestäjällä on oltava käytössään riittävä määrä synkronoituja kelloja. 
 
809.7. Ajanottoon liittyvien termien määritelmät: 

KILPAILUAIKA: Paikallinen kellonaika 

SUORITUSAIKA: Aika kilpailun lähdöstä maalilinjan ylitykseen 

RATSASTUSAIKA: Suoritusaika, josta vähennetään pakolliset tauot 
LÄHTÖAIKA: Aika, jolloin ratsukko saa lähteä pakolliselta taukopaikalta 

SAAPUMISAIKA: Aika, jolloin ratsukko saapuu pakolliselle taukopaikalle 

SYKEAIKA: Aika, jolloin ratsukko ilmoittautuu hevostarkastukseen ylittämällä sykeportin 

PALAUTUMISAIKA: Sykeaika, josta vähennetään saapumisaika, eli viive maaliintulon ja 

sykeportin ylityksen välillä. 

 
§ 810. Varalla 

 
§ 811. Askellaji 

 
811.1. Kilpailuosuuksilla ratsukko voi liikkua haluamassaan askellajissa, jollei muuta ole määrätty. Urheilija 

voi taluttaa hevostaan reitin aikana, mutta lähtö- ja maalilinjat on ylitettävä ratsain. 

 

811.2. Järjestäjä voi määrätä tietyllä osuudella käytettäväksi tiettyä askellajia (esim. käyntipakko). 

Tällaisen osuuden enimmäispituus on 5 km tai 5% reitin pituudesta, eikä sitä saa sijoittaa viimeiselle 

osuudelle. Urheilijan on noudatettava järjestäjän antamia ohjeita kilpailusta sulkemisen uhalla. 
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§ 812. Matkaratsastusluokat ja osallistumisoikeus 
 
§ 812.1. Nopeuskilpailut 

 
Hevosen sallittu maksimisyke on 64 krt/min. 
 

SRL:n Kansallinen taso: 
 

Vaativuusaste Matka km 
Nopeus 
km/h 

Palautumisaika 
tauolla min 

Palautumisaika 
maalissa min Osallistumisoikeus 

kansallinen 1 80 - 119 10 - 15 20 tulos alue 3 

kansallinen 2 120 - 139 12 - 15 20 tulos kansallinen 1 

kansallinen 3 140 - 160 12 - 15 20 tulos kansallinen 2 

 

SRL:n alue taso:   

 

Vaativuusaste Matka km 
Nopeus 
km/h 

Palautumisaika 
tauolla min 

Palautumisaika 
maalissa min Osallistumisoikeus 

alue 3 b 60 - 79 10 - 15 20 tulos alue 2 

            
§ 812.2. Ihanneaikaluokat 

 
Hevosen sallittu maksimisyke on 64 krt/min. 

SRL:n alue taso: 

 

Vaativuusaste Matka km 
Nopeus 
km/h 

Palautumisaika 
tauolla min 

Palautumisaika 
maalissa min Osallistumisoikeus 

alue 1 30 - 39 10 - 16 15 20 avoin 

alue 2 40 - 59 10 - 16 15 20 tulos alue 1 

alue 3 a 60 - 79 10 - 16 15 20 tulos alue 2 

SRL:n seurataso: 

Vaativuusaste Matka km 
Nopeus 
km/h 

Palautumisaika 
maalissa min Osallistumisoikeus 

seura 12 - 39 8 - 14 20 avoin 
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§ 812.3. Osallistumisoikeus 

 
812.3.1. Matkaratsastuskilpailujen vaativuusasteen kansallisella tasolla ovat avoimet urheilijoille KS:n yleisen 
osan mukaisesti. Urheilija voi sen vuoden alusta, jolloin hän täyttää 12 vuotta, osallistua avoimeen 
matkaratsastusluokkaan. Alle 12-vuotias urheilija voi osallistua luokkiin, jotka kutsun mukaan ovat heille 
avoimia. 
 
812.3.2. Kilpailuun osallistuvalla ratsukolla tulee olla suoritettuna hyväksytyt tulokset yhdessä tai erikseen. 
Seuraavalle vaativuusasteelle on siirryttävä 24 kuukauden kuluessa osallistumisoikeuden antavan tuloksen 
saavuttamisesta. Jos urheilijan tai hevosen edellisestä kilpailusta on kulunut yli 24 kk, sen on saatava 
hyväksytty tulos samalta tasolta kuin korkein suoritus on.  
 
812.3.3. Osallistumisoikeus vähenee yhden vaativuusasteen jokaisen edellisestä kilpailusta kuluneen 36 kk 
jakson jälkeen. Hevosen osallistumisoikeus vähenee yhden vaativuusasteen jokaisen edellisestä kilpailusta 
kuluneen 24 kk jakson jälkeen. 
 
812.3.34. Jos luokkaan osallistuu vähemmän kuin kolme ratsukkoa, hyväksytty suoritus oikeuttaa ratsukon 
osallistumaan vaativampaan luokkaan edellisen kohdan mukaisesti. Saavutettu tulos ei oikeuta sijoitukseen. 
 
812.3.45. Urheilijan, joka on suorittanut kolme kertaa 24 kk aikana hyväksytysti kansallinen 1 luokan, saa 
suoraan osallistumisoikeuden uudella hevosella alue 2 (40-59 km) luokkaan. 
 
812.3.56. Osallistumisoikeuden kansainvälisiin kilpailuihin vahvistaa SRL. 
 
812.3.67. Neljävuotiaalla hevosella voi osallistua seurakilpailuun. Viisivuotiaalla hevosella voi osallistua 
ihanneaikaluokkiin. Nopeuskilpailussa hevosen tulee olla vähintään 6-vuotias ja Suomen mestaruus luokissa 
vähintään 7-vuotias. 
 
812.3.78. Hevosten pakolliset kilpailutauot matkaratsastuskilpailun jälkeen 
 
Taukojen pituudet koskevat myös luokassa hylättyä tai keskeyttänyttä ratsukkoa. Pakollisen kilpailutauon 

pituus määräytyy hylätyillä tai keskeyttäneillä ratsukoilla ennen keskeyttämistä tai hylkäämistä 

ratsastetun matkan mukaisesti. Taukojen pituudet koskevat myös kansainvälisen liiton alaisiin sekä 

muiden kansallisten liittojen alaisiin kilpailuihin osallistuneita ratsukoita. Hevoset saavat osallistua 

matkaratsastuskilpailuun aikaisintaan pakollisen lepotauon jälkeen. Pakollisen tauon aikana hevonen ei 

saa osallistua minkään tasoiseen kilpailuun missään lajissa. Urheilija vastaa hevosen kilpailukunnosta ja , 

palautumisesta ja pakollisista tauoista. Pakollisen tauon aikana kilpailuun osallistuvan ratsukon suoritus 

hylätään ja urheilija saa keltaisen varoituskortin. Pakolliset kilpailutauot kansainvälisen liiton (FEI) 

mukaan. 

 
Ratsastettu matka Pakollinen kilpailutauko 

12 – 54 km 5 vrk 

yli 54 55 – 106 km 12 vrk 

yli 106 107 – 126 km 19 vrk 

yli 126 127 – 146 km 26 vrk 

yli 146 147 km - 33 vrk 
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812.3.78.1. Pidennetyt pakolliset lepotauot 

 
Mikäli ratsukko poistuu suoraan reitiltä tai kilpailupaikalta ilman vaadittavaa hevostarkastusta, pakollinen 

lepotauko on 60 vuorokautta 360 vuorokautta ja urheilija saa keltaisen varoituskortin. Kilpailun voi 

keskeyttää ainoastaan hyväksytyn hevostarkastuksen jälkeen. 

 

Mikäli ratsukko hylätään metabolisista syistä, pakollinen lepotauko on 42 vuorokautta. 

 

Mikäli ratsukko hylätään metabolisista syistä, jotka vaativat hevosen välitöntä lääkärinhoitoa, pakollinen 

lepotauko on 60 90 vuorokautta. 

 

Mikäli ratsukko hylätään metabolisista syistä kahdesti 3 4 kuukauden ajanjakson sisällä, tai syistä, jotka 

vaativat hevosen välitöntä lääkärinhoitoa kahdessa peräkkäisessä kilpailussa, pakollinen lepotauko on 90 

vuorokautta 180 vuorokautta ja urheilija saa keltaisen varoituskortin.  

 

812.4. Mestaruuskilpailut 

 
812.4.1. Suomen mestaruus voidaan ratkaista kansallisen 1 tai kansallinen 2 tason kilpailussa, jossa 
kilpailumatka on vähintään 100 km. Ratsukolla tulee olla tulos vastaavalta tasolta. Suoritus on voimassa 24 
kuukautta. Mestaruuskilpailussa hevosen tulee olla vähintään 7-vuotias. Suomen mestaruudet voidaan 
ratkaista seuraavissa luokissa: seniorit, avoin (seniorit, nuoret ja juniorit), nuoret, juniorit sekä yhdistetty 
nuoret ja juniorit. 

 

812.4.2. Aluemestaruudet voidaan ratsastaa alueen päätöksen mukaan alue 3 tason (60-79 km) 
ihanneaikaratsastuksessa sijoittamalla ratsukot paremmuusjärjestykseen pisteytyksen perusteella tai alue 3b 
tason nopeuskilpailuna. Tasapisteissä maaliintulojärjestys ratkaisee. Ratsukolla tulee olla tulos vastaavalta 
tasolta. Suoritus on voimassa 24 kuukautta. Jos aluemestaruuksia ei järjestetä useammalla kuin yhdellä 
alueella, voidaan järjestää kaikkien alueiden yhdistetty aluemestaruuskilpailu. 

 
812.4.3. Mestaruuskilpailujen luokat ja matkat tulee ilmoittaa kauden alussa. 
 

§ 813. Väistämisvelvollisuus ja vaaratilanteet 

 
Ratsukko ei saa häiritä eikä aiheuttaa vaaraa urheilijoille, toimihenkilöille tai yleisölle. Urheilija ei saa estää 

nopeampaa ratsukkoa. Kilpailevalle ratsukolle vahingon aiheuttaminen tai ratsukon estäminen aiheuttaa 

hylkäämisen. 

 
§ 814. Hylätty ratsukko 
 
Hylätyn ratsukon on poistuttava kilpailureitiltä. Ratsukko voi jatkaa reittiä pitkin, ellei muuta vaihtoehtoa 

ole, tai jos kilpailureitti on lyhin tie ratsukon huoltopaikalle. 
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§ 815. Sallittu apu  
 
Luvallista apua on: 
 
815.1. Urheilijan ja hänen hevosensa avustaminen ennen lähtöä ja maaliintulon jälkeen sekä pakollisten 
taukojen ja hevostarkastuksen aikana. 

 

815.2. Kilpailusuorituksen aikana urheilijan avustaminen hevosen juottamisessa, pesemisessä, 

viilentämisessä vedellä, varusteiden huoltamisessa ja korjaamisessa sekä kengittämisessä. 

 

815.3. Jos urheilija on pudonnut hevosen selästä tai joutunut muuten eroon hevosestaan tai jos 

hevoselta on irronnut tai irtoamassa kenkä, saa urheilijaa avustaa ottamaan hevonen kiinni, korjaamaan 

varusteet, kengittämään sen sekä nousemaan uudelleen ratsaille. Myös jokin muu inhimillinen syy, kuten 

WC-käynti, ovat hyväksyttäviä syitä avustajalle ottaa hevonen pideltäväksi. 

 

815.4. Matkapuhelimen ja GPS-laitteiden käyttö on vain turvallisuus syistä sallittu. Muiden 

yhteydenpitovälineiden käytölle tulee olla tuomariston lupa. Matkapuhelimien viihdekäyttö ratsastettaessa 

on kielletty. Matkapuhelimen viihdekäytöstä kilpailuissa ratsastettaessa saa keltaisen varoituskortin. 

 
§ 816. Kielletty apu 

 
Urheilija, huoltaja tai valmentaja, joka saa tai tarjoaa seuraavaa apua, saa keltaisen varoituskortin. Lisäksi 

jos kohtia 816.5 ja tai 816.6 rikotaan, myös suoritus hylätään. 

 

816.1. Ratsukon rinnalla kuljetaan, johdetaan tai seurataan jalan, polkupyörällä tai moottoriajoneuvolla 

reitin missä tahansa osassa. 

 

816.2. Moottorikäyttöinen ajoneuvo kulkee rinnalla, johtaa tai seuraa millä tahansa reitin viereisellä tiellä 

tai reitillä. 

 

816.3. Hevosen kannustaminen hevostarkastuksen juoksutuskokeen aikana. Hevosta juoksuttava henkilö 

voi kuitenkin käyttää rajallisesti sanallista rohkaisua. 

 

816.4. Kasvuston leikkaaminen tai suljetun osan muuttaminen reitillä, kulkureitin raivaaminen, puiden 

kaataminen, haastavien kohtien, muiden vastaavien poistaminen tai reitin teknisten tekijöiden 

muuttaminen. 

 

816.5. Avun tarjoaminen tai vastaanottaminen reitin osilla, joita ei ole tarkoitettu huoltamiseen. 

 

816.6. Reitillä oleva henkilö, pl. urheilija, joka kannustaa hevosta millä tahansa tavalla. 
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§ 817 Kilpailuasu 
 
817.1. Ratsastusasun on oltava asiallinen ja matkaratsastukseen soveltuva. Urheilijalla tulee olla 
ratsastushousut ja takki tai paita, jossa on kaulus ja hihat. Ratsastuskengissä tulee olla vähintään 12 mm 
korko, mikäli urheilija ei käytä varvaskopallisia turvajalustimia. 
 
817.2. Urheilijan on käytettävä hyväksyttyä turvakypärää. 
 
817.3. Huoltajilla / tiimin jäsenillä tulee olla siisti asu, takki tai paita, jossa on kaulukset ja hihat. Asuun ei 
kuulu shortseja, sandaaleja tai hihatonta paitaa. 

 
817.4. Samat pukeutumissäännöt koskevat myös toimihenkilöitä. 
 
§ 818. Satulointi ja varusteet 

 
818.1. Varusteiden tulee olla hyvässä kunnossa ja sopia hevoselle. 

 
818.2. Satulointi on vapaa. 

 
818.3. Silmälappujen, korvahuppujen ja muiden korviin laitettavien ääntä eristävien asioiden käyttö on 
kielletty kilpailusuorituksen aikana. 

 
818.4. Ainoastaan vapaajuoksuiset martingaalit ovat sallitut, muiden apuohjien käyttö on kielletty. 

 
818.5. Kilpailupaikalla on raipan, tai minkään muun välineen käyttäminen raippana, kielletty. 

Kannusten käyttö on kielletty. 

 
818.6. Ratsukon on käytettävä heijastimia ratsastettaessa pimeässä. Lampun ja heijastimien käytöstä 

voidaan antaa määräykset kilpailukutsussa. 

 
818.7. Hevosen tulee olla suitsittuna kilpailusuorituksen aikana ratsastettaessa. , mutta Kuolaimet 

eivät ole pakolliset, jos hevonen on hallittavissa ilman kuolaimia. Huoltoalueella/kilpailukeskuksessa 

ja hevostarkastuksessa riimu ja naru on ovat sallittuja hevosen ollessa hallittavissa niillä. 

 

818.8. Kaviot ja kengitys. Kengittämättömällä hevosella voi osallistua matkaratsastuskilpailuun. Jos hevonen 
on kengitetty, on kengityksen oltava oikein suoritettu ja kenkien kilpailukäyttöön sopivat.  

 
§ 819. Hevosen sopimaton kohtelu, KS I § 42 

 
Hevosen kohtelu, jota tuomaristo pitää KSI 42 pykälän mukaisesti sopimattomana, johtaa ratsukon 

hylkäämiseen ja KSI kohdassa 53 mainittuihin rangaistuksiin. 
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§ 820. Painomääräykset ja punnitus 

 
820.1. Senioreiden Suomen mestaruus- ja katsastuskilpailuissa vaadittava vähimmäispaino on 70 kg. 

 

820.2. Junioreiden, nuorten tai juniorit ja nuoret yhdessä Suomen mestaruus- ja katsastuskilpailuissa 

vaadittava vähimmäispaino on 60 kg. 

 

820.3. Avoimessa (seniorit, juniorit ja nuoret) Suomen mestauus- ja katsastuskilpailuissa vaadittava 

vähimmäispaino on 70 kg. 

 

820.4. Painovaatimus tulee ilmoittaa kutsussa. Urheilijan painoon voidaan laskea satula ja kaikki tarvikkeet, 

lukuun ottamatta suitsia. Urheilijan on itse huolehdittava mahdollisista lisäpainoista. 

 
Urheilijan lähtöpunnitus suoritetaan ennen lähtöä. Tulopunnitus suoritetaan heti maaliintulon jälkeen. 

Lisäksi urheilijat voidaan punnita taukopaikoilla tuomariston päätöksen mukaan. Urheilijan suoritus 

hylätään, jos tulopaino on alle luokan painorajan. 

 

§ 821. Tuloksen määräytyminen 

 
821.1. Ihanneaikaratsastus 

Ihanneaikaratsastuksessa/luokassa kaikki ratsukot, jotka suorittavat kilpailun asetetuissa aikarajoissa 

saavat hyväksytyn tuloksen ja ovat samanarvoisia. Tällöin hyväksytyn tuloksen saaneet palkitaan 

punavalkoisella ruusukkeella. 

 
Kilpailukutsussa voidaan määrätä, että ihanneaikaratsastuksessa hyväksytyn tuloksen saaneiden 

ratsukoiden keskinäinen paremmuus voidaan ratkaista kohdassa § 834 määritellyn pisteytyksen 

perusteella. Tasapisteissä maaliintulojärjestys ratkaisee paremmuuden. Pisteytystä käytettäessä 

ratsukot sijoittuvat sekä sijoittuneet palkitaan ruusukkein KSI osan IV Tulokset ja palkinnot mukaisesti. 

Järjestäjä voi halutessaan jakaa kunniakirjan kaikille tuloksen saaneille ratsukoille. 

 

Kilpailukutsusta on käytävä ilmi, kumpaa arvostelumenetelmää luokassa sovelletaan. 

 
821.2. Nopeuskilpailu 

Nopeuskilpailussa voittaa nopeimman ratsastusajan saavuttanut ratsukko, joka on läpäissyt kaikki 

hevostarkastukset. 

 
821.3. Joukkuekilpailu 

Joukkueen muodostavat 3-4 ratsukkoa. Joukkuetulosta laskettaessa otetaan huomioon kolme parasta 

tulosta. Joukkuekilpailun voittaa joukkue, jonka jäsenten yhteenlaskettu ratsastusaika on pienin. Jos 

joukkueessa vain kaksi ratsukkoa saa hyväksytyn tuloksen, sijoitetaan nämä joukkueet tulosluetteloon 

kaikkien niiden joukkueiden jälkeen, joilla on kolmen ratsukon tulos. Jos joukkuekilpailu ratkaistaan yllä 

olevasta säännöstä poikkeavalla tavalla, tulee siitä ilmoittaa kutsussa. 

 
821.4. Jos kaksi samaan aikaan lähtenyttä ratsukkoa tulee samanaikaisesti maaliin, maalilinjan 

ensimmäisenä ylittänyt on voittaja. Jos ratsukoiden tulojärjestystä ei pystytä määrittämään, ovat 

ratsukot tasaveroiset. 

 

821.5. Kilpailun vahvistetut tulokset julkaistaan KIPA:ssa. 
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§ 822. Tuomarit, stewardit ja eläinlääkärit 

 
822.1. Kilpailunjärjestäjä ja tuomariston puheenjohtaja ovat vastuussa kilpailujen eläinlääkärin 

perehdyttämisestä. Tuomaristo vastaa kilpailun järjestelyistä, yleisestä turvallisuudesta, sääntöjen 

noudattamisesta, hevostarkastusten läpiviemisestä ja ajanoton toimivuudesta. Tuomaristoon tulee 

kuulua vähintään yksi tuomari viittätoista ratsukkoa kohden.  Jos tuomareita on useampia, yksi heistä 

nimetään tuomariston puheenjohtajaksi (TPJ). Tuomaristoon voi kuulua tekninen asiantuntija. Kilpailun 

toimihenkilöiden (tuomarit ja stewardit) tulee olla oikeuksiltaan kilpailuiden vaativimman luokan 

tasovaatimuksen mukaisia. 

SM-kilpailuihin matkaratsastuskomitea vahvistaa toimihenkilöt. 
 

822.2. Eläinlääkäri vastaa yhdessä tuomareiden ja stewardien kanssa kaikista hevosten terveyttä ja 
hyvinvointia koskevista päätöksistä hevosten terveydestä ja hyvinvoinnista. Kaikissa 
matkaratsastuskilpailuissa tulee olla vähintään yksi eläinlääkäri. Kilpailun järjestäjä hankkii tarvittavan, radan 
kulkuun ja kilpailijoiden määrään perustuvan, määrän eläinlääkäreitä. TPJ on vastuussa sääntöjen 
noudattamisesta koskien eläinlääkäreiden lukumäärää. 
 
822.3. Kilpailun tuomari (TPJ) tai hänen nimeämänsä henkilö tarkastaa ratsukoiden osallistumisoikeuksien 
oikeellisuuden sekä hevosten pakollisten lepotaukojen toteutumisen Kipasta ennen kilpailupäivää. Urheilija 
vastaa hevosen kilpailukunnosta ja palautumisesta. 
 
822.4. Kilpailuissa voi olla kilpailunjärjestäjän nimeämiä ja stewardin hyväksymiä stewardin avustajia. 
Nimetty stewardin avustaja toimii stewardin määrittämissä tehtävissä.  
 
§ 823 Toimihenkilöiden puolueettomuus ja eturistiriita 
 
KSI § 32. Määrittää kilpailuihin nimettävät henkilöt. 

Kilpailun toimihenkilön tulee välttää tilanteita, joissa eturistiriidan muodostuminen on mahdollista. 

Toimihenkilö on velvollinen ilmoittamaan etukäteen kilpailunjärjestäjälle, mikäli eturistiriita muodostuu. 

Toimihenkilön päätöksenteon on oltava puolueetonta, tasapuolista ja riippumatonta sen kohdistuessa 

urheilijoihin, hevosten omistajiin, valmentajiin, kilpailun järjestäjiin tai toisiin toimihenkilöihin. 

Toimihenkilön on työskenneltävä sujuvasti osana ryhmää. Taloudelliset tai henkilökohtaiset syyt eivät saa 

vaikuttaa toimihenkilötyöhön. Toimihenkilö ei saa osallistua päätöksentekoon, jos eturistiriita syntyy. Hänet 

voidaan äänestystilanteessa korvata muulla kilpailun toimihenkilöllä.  

 
§ 824, ja 825 Varalla 
 
§ 826. Kilpailukutsu 

 
Kilpailukutsu on julkaistava Kipassa viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kilpailupäivää. Myöhässä julkaistun 
kutsun osalta sovelletaan KS I kohdan 11.1.4 sakkorangaistusmenettelyä. 
 
Kilpailukutsussa on mainittava: 

 
- kilpailtavat luokat ja matkat 

- luokkien avoimuus 

- ihanneaikaratsastuksessa käytettävä arvostelumenetelmä  

- viimeinen ilmoittautumispäivä ja jälki-ilmoittautumisen aikataulu 
- osallistumismaksut ja eläinlääkärimaksu 
- palkinnot 
- alustava aikataulu 

 
§ 827, 828 ja 829 Varalla 
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§ 830. Hevostarkastukset 
 

830.1. Eläinlääkäri valvoo hevosen terveyttä ja hyvinvointia. 

 

830.2. Hevostarkastuksessa käytettävä paneeli koostuu eläinlääkäristä ja kahdesta nimetystä 

toimihenkilöistä. Paneeli käytetään tilanteissa, joissa epäillään hevosella epäsäännöllistä liikettä. 

Hevonen juoksutetaan uudestaan ja paneeli äänestää suljetulla lippuäänestyksellä hevosen 

kilpailukelpoisuudesta. TPJ vastaanottaa äänet ja ilmoittaa äänestyspäätöksen. 

 

830.23. Sääntöjen edellyttämillä tarkastuksilla varmistetaan kilpailuun osallistuvien hevosten 

turvallisuus, terveys ja hyvinvointi. 

 
830.34. Tuomaristo vahvistaa eläinlääkärin tai paneelin päätöksen hylätä ratsukon suoritus tai sulkea 

kilpailuista hevonen, joka ei ole eläinlääkärin tai paneelin päätöksen mukaan kilpailukunnossa. Jos 

eläinlääkäreitä on useampi kuin kaksi, he äänestävät päätöksestä. Kilpailusta sulkeminen voidaan tehdä 

koska tahansa kilpailun aikana. Tuomariston päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa. Urheilijalle on aina 

annettava selvitys syistä ja perusteista, joiden takia ratsukko hylättiin tai hevonen suljettiin kilpailusta. 

 
830.45. Hevosen kilpailukelpoisuudesta vastaa urheilija. Alle 15-vuotiaan urheilijan kohdalla hevosen 

kunnosta vastaa lapsen huoltaja. 

 

830.56. Inspection decorum: hevostarkastusalueella vaaditaan kaikilta rauhallista ja kohteliasta käytöstä. 

Kilpailun tuomari ja stewardi vastaavat siitä, että sääntöä kunnioitetaan. Myös yritykset vaikuttaa 

hevostarkastuksen tulokseen ovat kiellettyjä. Sekä tuomari että eläinlääkäri voivat puuttua tällaisiin 

yrityksiin. 

 

830.6. Kilpailun tuomari voi muuttaa kutsussa ilmoitettuja taukojen pituuksia sääolosuhteiden tai muiden 

vakavien syiden perusteella. Mahdollisia muutoksia ovat sykerajan alentaminen, palautumisajan 

lyhentäminen tai pakollisen tauon pidentäminen. Muutoksista on tiedotettava kaikkia urheilijoita ennen 

osuuden alkua. Muutosten tarkoituksena on hevosten hyvinvoinnin varmistaminen. Siirretään 807.5. 

 

830.7. Hevostarkastuksessa arvioidaan hevosen kilpailukuntoisuutta kolmen kriteerin perusteella: 

sykkeen, metabolisen statuksen ja liikkeiden perusteella. Kaikki osa-alueet tarkastetaan samassa 

yhteydessä. 

 

830.8. Tuomari, stewardi tai eläinlääkäri voi pyytää hevostarkastuksen joidenkin osa-alueiden välitöntä 

uudelleen tarkastusta, jos hän epäilee hevosen kilpailukelpoisuutta. 
 

830.89. Vain hevonen, joka on hyväksytty kaikissa hevostarkastuksissa, voi saada tuloksen. Hevonen, jota ei 

esim. kurittomuuden takia voida tarkastaa, hylätään. 

 

830.910. Hevostarkastuksen tulos kirjataan kilpailukorttiin. Kortti voi olla paperi tai elektroninen. Urheilijalla 

tai hänen edustajallaan on oikeus nähdä korttiin tehdyt merkinnät välittömästi hevostarkastuksen jälkeen. 

Kilpailukortti voidaan joko antaa urheilijalle kilpailun ajaksi tai järjestäjä voi säilyttää sen. 

 
830.1011. Saapumisaika hevostarkastukseen kirjataan kilpailukorttiin. Urheilija tai hevosen huoltaja 

esittää sen hevostarkastuksessa. Kun hevonen on tuotu tarkastukseen, se on tuotava tarkastavan 

eläinlääkärin luokse viivyttelemättä.  
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830.12. Hevosen kanssa saa tarkastuksessa olla korkeintaan kolme henkilöä. Hevonen esitetään 

hevostarkastuksessa ilman varusteita, mutta suitsittuna. Hevostarkastuksessa riimu ja naru ovat sallittuja 

hevosen ollessa hallittavissa niillä. Tuomariston päätöksellä hevonen voidaan esittää 

uusintatarkastuksessa satuloituna. 

 
830.1113. Pakollinen tauko alkaa, kun hevonen on läpäissyt sykemittauksen. Tauko lasketaan alkaneeksi 

siitä hetkestä, kun hevonen tuotiin tarkastukseen. 

 
830.1214. Alkutarkastus suoritetaan luokasta riippuen joko kilpailun alkamista edeltävänä päivänä tai 

kilpailupäivänä. Tarkastuksen suorittaa kilpailujen eläinlääkäri. Kilpailun tuomari on paikalla 

hevostarkastuksessa. Tehdyt havainnot kirjataan kilpailukorttiin. Hevostarkastukset 

matkaratsastuskilpailuissa, Liite 1. 

 

830.1315. Kaikki hevostarkastukset tehdään samalla tavalla riippumatta siitä, missä vaiheessa kilpailua 

hevonen on. Hevosen on oltava sellaisessa kunnossa, että se voisi jatkaa kilpailua. Hevostarkastuksessa 

tutkitaan seuraavat osa-alueet: syke, hengityselimistö, yleistila, aineenvaihdunta, liikkeiden säännöllisyys, 

lihasten arkuus, selän kosketusarkuus, haavat ja hiertymät. 

 

830.1416. Sykkeen mittaamisen kilpailuissa suorittaa eläinlääkäri tai ruuhkatilanteessa tauolle tullessa 

tuomari tai stewardi tuomariston päätöksellä. Mikäli tuomarin tai stewardin mittauksella syke on yli 64, 

suorittaa eläinlääkäri uusinta mittauksen. Hevostarkastus aloitetaan sykkeen mittaamisella. Jos mittaus 

keskeytyy hevosen liikkumisen tai hermostuneisuuden takia, mittaus voidaan keskeyttää ja aloittaa 

uudelleen hevosen rauhoituttua. 

 

830.1517. Jos syke on liian korkea, voi hevosen taukopaikoilla esittää toisen kerran palautumisajan sisällä. 

Maalissa hevosen voi esittää vain kerran. 

 

830.18. Nopeuskilpailuissa hevosille tehdään vähintään viimeisellä tauolla uusintatarkastus noin 10 min 

ennen lähtöä.  

 

830.19. Uusintatarkastusta voi pyytää tuomari, stewardi tai eläinlääkäri, jos hän epäilee hevosen 

kilpailukelpoisuutta. 

 

830.16. Hevosen voi juoksuttaa tarkastuksessa enintään kolmesti.  
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§ 831. Kilpailun keskeyttäminen 
 
Urheilija voi keskeyttää kilpailun ainoastaan hyväksytyn hevostarkastuksen jälkeen. Hyväksyttyyn 
hevostarkastukseen sisältyy mahdollinen uusinta tarkastus. 

 
§ 832. Sairastuneen hevosen kuljettaminen ja majoittaminen 

 
832.1. Hylätyn hevosen kuljettamisesta maalipaikalle vastaa ensisijaisesti urheilija. 

 
832.2. Järjestäjän on varattava hevoskuljetusajoneuvo hevosten sairaskuljetuksia varten. 

 
832.3. Kilpailun keskeyttänyttä, tai siinä hylättyä, hevosta ei saa kuljettaa pois kilpailupaikalta ilman 

eläinlääkärin suorittamaa hevostarkastusta ja hänen myöntämäänsä kuljetuslupaa. 

 
832.4. Järjestäjän on varauduttava osoittamaan majoituspaikka hevosille, joita terveyssyistä ei voida 

kuljettaa kilpailun jälkeen. 

 
832.5. Eläinlääkäri voi määrätä hevosen lepoon ennen kuljetusta määräajaksi minkä tahansa 

pituisen kilpailun jälkeen. Eläinlääkäri arvioi hevosen kuljetuskuntoisuuden. 

 
§ 833. Palkinnot 

 
833.1. Nopeuskilpailussa kaikki sijoittuneet palkitaan.  

 
833.2. Ihanneaikaratsastuksessa on jokainen hyväksytyn tuloksen saanut ratsukko palkittava 

vähintään ruusukkeella ja/tai kunniakirjalla. Ihanneaikaratsastuksessa voidaan palkita myös 

maaliintulon jälkeen parhaassa kunnossa oleva hevonen.  

 
833.3. Nopeuskilpailussa voidaan palkita myös maaliintulon jälkeen parhaassa kunnossa oleva hevonen. 

Ehdolle valitaan hevoset, jotka saapuvat maaliin yhden tunnin marginaalilla voittajasta. Valinnassa 

sovelletaan FEI:n ohjeistusta. Valinta tehdään erillisessä tarkastuksessa. 
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§ 834. Ihanneaikaratsastus – pisteytys 

 

Ratsukon pisteet katsotaan taulukosta. Palautumisaika alkavalta minuutilta ja nopeus 0.5km/h 
tarkkuudella. 

 

  
KESKINOPEUS / AVERAGE SPEED 

10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 

P
A

LA
U

TU
M

IN
EN

 M
IN

U
U

TT
EI

N
A

 /
 R

EC
O

V
ER

Y
 IN

 M
IN

U
TE

S 

1 20 22 24 25 27 29 30 32 34 35 37 39 40 

2 19 21 23 24 26 28 29 31 33 34 36 38 39 

3 18 20 22 23 25 27 28 30 32 33 35 37 38 

4 17 19 21 22 24 26 27 29 31 32 34 36 37 

5 16 18 20 21 23 25 26 28 30 31 33 35 36 

6 15 17 19 20 22 24 25 27 29 30 32 34 35 

7 14 16 18 19 21 23 24 26 28 29 31 33 34 

8 13 15 17 18 20 22 23 25 27 28 30 32 33 

9 12 14 16 17 19 21 22 24 26 27 29 31 32 

10 11 13 15 16 18 20 21 23 25 26 28 30 31 

11 10 12 14 15 17 19 20 22 24 25 27 29 30 

12 9 11 13 14 16 18 19 21 23 24 26 28 29 

13 8 10 12 13 15 17 18 20 22 23 25 27 28 

14 7 9 11 12 14 16 17 19 21 22 24 26 27 

15 6 8 10 11 13 15 16 18 20 21 23 25 26 

16 5 7 9 10 12 14 15 17 19 20 22 24 25 

17 4 6 8 9 11 13 14 16 18 19 21 23 24 

18 3 5 7 8 10 12 13 15 17 18 20 22 23 

19 2 4 6 7 9 11 12 14 16 17 19 21 22 

20 1 3 5 6 8 10 11 13 15 16 18 20 21 

 
 

§ 835. Rankingpistetaulukko 

 
Rankingpisteet KSI:n liitteenä. 

 
§ 836. Matkaratsastuksen toimihenkilöoikeudet 

 
Matkaratsastustuomari, stewardi ja matkaratsastuksen lajistewardi 

 
Koulutukset järjestetään ja toimihenkilöoikeudet myönnetään SRL:n kulloinkin voimassa olevien ohjeiden 

mukaisesti. 
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Liite 1 
Hevostarkastukset matkaratsastuskilpailuissa 
  
Tarkastuksen aluksi mitataan hevosen syke. Tämän jälkeen se juoksutetaan ja sitten tutkitaan muut kohdat. 
Hevostarkastuksessa arvioidaan hevosen kilpailukuntoisuutta kolmen kriteerin perusteella: sykkeen, 
metabolisen statuksen ja liikkeiden perusteella. Kaikki osa-alueet tarkastetaan samassa yhteydessä. 
 
Metabolisen statuksen arviointiin käytetään limakalvojen väriä, kapillaarien täyttymisaikaa, ihopoimutestiä, 
suolistoäänten tasoa, sykettä, hengitystiheyttä, yleistilaa ja syketason palautumistestiä. Kaikkia näitä 
parametreja arvioidaan yhdessä, ja poikkeamat useammassa arvossa ovat merkki siitä, että hevonen ei ole 
metabolisesti stabiili. Uusintatarkastusta voidaan käyttää, jos hevosen metabolinen tila on kyseenalainen.  
  
Syketason palautumistesti (Ridgewayn testi, cardiac recovery index). Eläinlääkäri voi halutessaan suorittaa 
testin mille tahansa hevoselle kilpailussa. Tyypillisimmin sitä käytetään 120 km nopeuskilpailuluokissa. 
Lyhyemmissä kilpailuissa se on harvoin tarpeen. 
 
Testin kulku: 

1. sykemittaus (sallittu max 64) 
2. hevosen juoksuttaminen 40 m metrin matka edestakaisin. 
3. toinen sykemittaus tasan 60 sekunnin kuluttua siitä, kun hevonen lähti raviin. 

 
Tulkinta: 
Molemmat sykkeet merkitään kilpailukorttiin. 
Testi on normaali, jos toinen syke on korkeintaan neljä lyöntiä korkeampi kuin ensimmäinen syke. 
Sykkeen palautuminen on selkeästi huonontunut, jos toinen syke on kahdeksan lyöntiä korkeampi kuin 
ensimmäinen. Poikkeava sykkeen palautumistesti ei ole koskaan yksin syy hylkäykseen.  
  
SYKKEEN MITTAUS 
Hyväksytty syketaso on 64 krt/min tai alle. Poikkeavat auskultaatiolöydökset kirjataan. 
 
HENGITYSELIMISTÖ 
Vain poikkeamat normaalista merkitään.  
  
LIIKKEET 
A = halukas, normaali 
B = haluton, väsynyt, mutta liike säännöllinen 
C = ontuminen, epäsäännöllinen liike, koordinaatiovaikeudet tai ei esitä ravia, hylätty 
  
NESTETASAPAINO: 
Limakalvojen väri ja kapillaarisuonten täyttymisaika (KTA) 
A = vaaleanpunaiset ja kosteat, KTA alle 1 sek 
B = injisoituneet tai vaalea ja kuivat, KTA 1-2 sek 
C = selkeästi normaalista poikkea väri, kuivat, KTA 3sek 
  
IHOPOIMUTESTI 
A = ihon normaali kimmoisuus, välitön palautuminen 
B = ihopoimun viivästynyt palautuminen 1-2sek 
C = Ihopoimun viivästynyt palautuminen 3 sek,  
Ihon kimmoisuus kokeillaan olkanivelen kohdalta. 
 
LIHAKSISTO 
A = aristamaton, normaali jäntevyys 
B = hyvin lievä aristus, lihakset normaalia kovemmat 
C = kipu, lihasjäykkyys, kovat lihakset 
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SELÄN KOSKETUSARKUUS 
A = ei arista normaalia, kevyttä palpaatiota 
B = lievä aristus 
C = selkeä arkuus 
 
SUOLISTOÄÄNET 
A = normaali aktiivisuus 
B = lievästi heikentynyt aktiivisuus 
C = merkittävä heikentyminen tai suolistoäänten puuttuminen, ähkyoireet, hylätty 
 
HAAVAT JA HIERTYMÄT 
A = ei vammoja 
B = lievä vamma, joka ei todennäköisesti tule pahentumaan hevosen jatkaessa kilpailua. 
C =verta vuotava vamma tai vamma, joka voi pahentua hevosen jatkaessa kilpailua, hylätty 
 
YLEISTILA 
A = normaali yleistila, kiinnostunut ympäristöstään 
B = väsynyt 
C = selkeästi väsynyt, sisäänpäin kääntynyt, ei reagoi ärsykkeisiin, psyykkinen tylsyys 
 
Mittaus stetoskoopilla: 

 

1. Mittaus suoritetaan hevosen vasemmalta puolelta. Stetoskooppi asetetaan niin, että sydänäänet 

kuuluvat selvästi. 

2. Aika mitataan digitaalisella sekuntikellolla. 

3. Kello laitetaan käyntiin sydämen lyönnin kohdalla ja laskeminen aloitetaan seuraavasta lyönnistä. 

Luokan sykerajan ollessa 64, mittaus keskeytetään 15 sekuntin kohdalla, jos lyöntejä on 16 tai 

vähemmän; 30 sekuntin kohdalla, jos lyöntejä on 32 tai vähemmän. Jos syke on korkeampi, 

epäsäännöllinen tai auskultaatiossa kuullaan sivuääni, lasketaan täysi minuutti. 

4. Sykkeen palautuminen (cardiac recovery test, Ridgewayn testi): Testi on osa hevosen metabolisen tilan 

arviointia. Testin suorittaminen: Syke mitataan edellä mainitulla tavalla. Hevonen ravaa 40m 

edestakaisin ja syke mitataan uudelleen minuutin kuluttua lähtemisestä. Testin tulos on sykkeiden 

erotus. Toisen sykkeenmittauksen aikana huomioidaan myös mahdolliset patologiset muutokset 

sydänäänissä, jotka voivat vaikuttaa hevosen kilpailukelpoisuuteen. 

 

Pakollinen uusintatarkastus. Kilpailun tuomari yhdessä eläinlääkärin kanssa päättää, käytetäänkö pakollisia 

uusintatarkastuksia joillakin tauoilla.  

 

Uusintatarkastus pyydettäessä: Eläinlääkäri voi pyytää hevosen uusintatarkastukseen, jos hän epäilee 

hevosen kilpailukelpoisuutta. Tarkastus tehdään n. 10 minuuttia ennen seuraavan osuuden lähtöaikaa. 

tarkastuksen tarkoitus on antaa hevoselle toinen mahdollisuus jatkaa kilpailua. 

 

Hevostarkastus: on hevoselle tehtävä tarkastus ennen ensimmäistä kilpailuosuutta sekä jokaisen osuuden 

jälkeen. 

 

Sykkeen uusintatarkastus: Jos syke on liian korkea, voi hevosen taukopaikoilla esittää toisen kerran 

palautumisajan sisällä. Maalissa hevosen voi esittää vain kerran. 

 

Syke: Jos hevosen syke on korkeampi kuin luokan korkein sallittu sykeraja, se ei voi jatkaa kilpailua. 

Hylkäämisen syy on silloin metabolinen. 

 

Hengityselimistö: Hevonen voidaan hylätä, jos hengitystiheys tai hengitystapa ovat epänormaaleja. 
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Yleistila: Hevonen, jonka yleistila on huono, hylätään. Esimerkiksi jos hevosen ruumiinlämpö on selvästi 

kohonnut (yli 40⁰ C), se hylätään. 

 

Metabolinen status: Hevosen metabolista statusta arvioidaan limakalvojen värin, kapillaarien täyttymisajan, 

kuivumisasteen, suolistoäänten, mielialan ja sykkeen palautumisen (cardiac recovery test) perusteella. Jos 

hevosen metabolinen tila ei ole stabiili, hevonen hylätään. 

 

Liikkeiden säännöllisyys: Hevosen liikkeet tarkastetaan jokaisessa hevostarkastuksessa. Jos hevosen liikkeet 
ovat epäsäännölliset, se hylätään. Hevosen on juoksutettaessa saatava liikuttaa päätään vapaasti. Liikkeen 
epäsäännöllisyyden on oltava jatkuvasti havaittavissa ja sen on eläinlääkärin mielipiteen mukaan johduttava 
kivusta. Hevosta voidaan juoksuttaa korkeintaan kolme kertaa tarkastuksen aikana. Jos päätöstä ei 
tämänkään jälkeen voida tehdä, hevonen hylätään. Normaalista poikkeavat liikkeet kirjataan kilpailukorttiin. 
 
Kosketusarkuus, haavat ja vammat hevosen suussa, jaloissa tai kehossa (erityisesti selässä ja satulavyön 
kohdalla) merkitään kilpailukorttiin. Jos kosketusarkuus, haava tai vamma voi pahentua hevosen jatkaessa 
kilpailua, hevonen hylätään. 
 
Kaviot ja kengitys. Kengittämättömällä hevosella voi osallistua matkaratsastuskilpailuun. Jos hevonen on 
kengitetty, on kengityksen oltava oikein suoritettu ja kenkien kilpailukäyttöön sopivat. Hevonen, joka on 
ensimmäisessä tarkastuksessa ollut kengitetty, voidaan hyväksyä, vaikka yksi tai useampi kenkä puuttuisi 
jossain myöhemmässä tarkastuksessa. Osittain siirretty 818. 
 
Lopputarkastus tehdään maaliintulon jälkeen. Hevonen voidaan esittää lopputarkastuksessa vain kerran. 
Kaikki hevoset on esitettävä lopputarkastuksessa. Lopputarkastuksessa tehdään hevostarkastus kuten 
taukopaikalla. Jotta hevonen voi saada hyväksytyn tuloksen, sen on oltava sellaisessa kunnossa, että se voisi 
jatkaa kilpailua. 
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Liite 1 

 
Hevostarkastukset matkaratsastuskilpailuissa 
 
HEVOSTARKASTUKSET 

Hevostarkastus on hevoselle tehtävä tarkastus ennen ensimmäistä kilpailuosuutta sekä jokaisen osuuden 

jälkeen. 

 

Hevostarkastuksen joidenkin osa-alueiden välitön uudelleen tarkastus 

Tuomari, stewardi tai eläinlääkäri on velvoitettu pyytämään hevostarkastuksen joidenkin osa-alueiden 

välitöntä uudelleen tarkastusta epäillessään hevosen kilpailukuntoa. 

 

Pakollinen uusintatarkastus 

Kilpailun tuomari yhdessä eläinlääkärin kanssa päättää, käytetäänkö pakollisia uusintatarkastuksia joillakin 

tauoilla. Uusintatarkastus on pakollinen nopeuskilpailuissa. 

 

Uusintatarkastus pyydettäessä 

Tuomari, stewardi tai eläinlääkäri voi pyytää hevosen uusintatarkastukseen, jos hän epäilee hevosen 

kilpailukelpoisuutta. Tarkastus tehdään n. 10 minuuttia ennen seuraavan osuuden lähtöaikaa. 

 

Lopputarkastus tehdään maaliintulon jälkeen. Hevonen voidaan esittää lopputarkastuksessa vain kerran. 
Kaikki hevoset on esitettävä lopputarkastuksessa. Lopputarkastus tehdään kuten hevostarkastus. Jotta 
hevonen voi saada hyväksytyn tuloksen, sen on oltava sellaisessa kunnossa, että se voisi jatkaa kilpailua. 
 
Hevostarkastuksen tarkoitus on arvioida hevosen kilpailukuntoisuutta sykkeen, metabolisen statuksen ja 
liikkeiden perusteella.  
 
HEVOSTARKASTUKSEN KULKU 

1. sykemittaus 
2. juoksuttaminen  
3. metabolisen statuksen arviointi 
4. lihasten arkuuden, selän kosketusarkuuden, haavojen ja hiertymien arviointi 
5. mahdollinen syketason palautumistesti 

 
1. Sykemittaus 
Syke mittauksessa käytetään stetoskooppia ja aika mitataan digitaalisella sekuntikellolla. 

 

Mittaus suoritetaan hevosen vasemmalta puolelta. Stetoskooppi asetetaan niin, että sydänäänet kuuluvat 

selvästi. 

 

Kello laitetaan käyntiin sydämen lyönnin kohdalla ja laskeminen aloitetaan seuraavasta lyönnistä.  

 

Jos mittaus keskeytyy hevosen liikkumisen tai hermostuneisuuden takia, mittaus voidaan keskeyttää ja 

aloittaa uudelleen hevosen rauhoituttua. 

 

Mittaus keskeytetään 15 sekunnin kohdalla, jos lyöntejä on 16 tai vähemmän. 

Mittaus keskeytetään 30 sekunnin kohdalla, jos lyöntejä on 32 tai vähemmän. 

Jos lyöntejä on enemmän, syke on epäsäännöllinen tai auskultaatiossa kuullaan sivuääni, lasketaan täysi 

minuutti. 

 

Hyväksytty syketaso on 64 krt/min tai alle.  
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Sykkeen uusintatarkastus: Jos syke on liian korkea, voi hevosen kilpailuosuuden jälkeen esittää toisen kerran 

palautumisajan sisällä. Maalissa hevosen voi esittää vain kerran. Jos syke on uusintatarkastuksessa tai 

lopputarkastuksessa korkeampi kuin 64 krt/min hevonen hylätään metabolisesta syystä. 

 
2. Juoksuttaminen 
Juoksutusmatka on 40 m, joka juostaan edestakaisin. Hevosen on juoksutettaessa saatava liikuttaa päätään 
vapaasti. Hevosta voidaan juoksuttaa korkeintaan kolme kertaa tarkastuksen aikana. Jos päätöstä ei 
tämänkään jälkeen voida tehdä, hevonen hylätään. 
 
Juoksuttamisella arvioidaan liikkeiden säännöllisyyttä, ontumista ja koordinaatiokykyä. 
 
Liikkeen epäsäännöllisyyden ollessa juoksuttaessa jatkuvasti havaittavissa kutsutaan koolle paneeli. Hevonen 
juoksutetaan uudestaan ja paneeli äänestää suljetulla lippuäänestyksellä hevosen kilpailukelpoisuudesta. TPJ 
vastaanottaa äänet ja ilmoittaa äänestyspäätöksen. 
 
Hevonen, jolla on koordinaatiovaikeuksia, ontuu tai ei esitä ravia hylätään. 
 
Hevonen, joka on ensimmäisessä tarkastuksessa ollut kengitetty, voidaan hyväksyä, vaikka yksi tai useampi 
kenkä puuttuisi jossain myöhemmässä tarkastuksessa. 
 
3. Metabolisen statuksen arviointi 
Metabolisen statuksen arviointiin käytetään limakalvojen väriä, kapillaarien täyttymisaikaa, ihopoimutestiä, 
suolistoäänten tasoa, sykettä, hengitystiheyttä, yleistilan arviointia ja mahdollista syketason 
palautumistestiä. Kaikkia näitä parametreja arvioidaan yhdessä, ja poikkeamat useammassa arvossa ovat 
merkki siitä, että hevonen ei ole metabolisesti stabiili. Uusintatarkastusta voidaan käyttää, jos hevosen 
metabolinen tila on kyseenalainen. Jos hevosen metabolinen tila ei ole stabiili, hevonen hylätään. 
 
Hevonen, jonka hengitystiheys tai hengitystapa ovat epänormaaleja hylätään. 
 
Hevonen, jonka yleistila on huono, hylätään. 
 
Hevonen, jonka suolistoäänet ovat merkittävästi heikentyneet, suolistoäänet puuttuvat tai jolla on 
ähkyoireita, hylätään. 
 
4. Lihasten arkuuden, selän kosketusarkuuden, haavojen ja hiertymien arviointi 
Kosketusarkuus, haavat ja vammat hevosen suussa, jaloissa tai kehossa (erityisesti selässä ja satulavyön 
kohdalla) merkitään kilpailukorttiin. Jos kosketusarkuus, haava tai vamma voi pahentua hevosen jatkaessa 
kilpailua, hevonen hylätään. 
 
Hevosen vuotaessa verta haavasta, hiertymästä tai ruumin aukosta, paneeli äänestää suljetulla 
lippuäänestyksellä hevosen kilpailukelpoisuudesta. TPJ vastaanottaa äänet ja ilmoittaa äänestyspäätöksen. 
 
5. Syketason palautumistesti 
Syketason palautumistesti (Ridgewayn testi, cardiac recovery index). Eläinlääkäri voi halutessaan suorittaa 
testin mille tahansa hevoselle kilpailussa.  
 
Testin suorittaminen: 
Minuutin kuluttua juoksuttamisen alkamisesta syke mitataan uudelleen. Testin tulos on sykkeiden erotus. 
Toisen sykemittauksen aikana huomioidaan myös mahdolliset patologiset muutokset sydänäänissä, jotka 
voivat vaikuttaa hevosen kilpailukelpoisuuteen. 
 
Testin tulkinta: 
Molemmat sykkeet merkitään kilpailukorttiin. 
Testi on normaali, jos toinen syke on korkeintaan neljä lyöntiä korkeampi kuin ensimmäinen syke. 
Sykkeen palautuminen on selkeästi huonontunut, jos toinen syke on kahdeksan lyöntiä korkeampi kuin 
ensimmäinen. Poikkeava sykkeen palautumistesti ei ole pelkästään syy hylkäykseen.  
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Kirjaukset kilpailukorttiin: 
 
SYKKEEN MITTAUS 
Mitattu syke. 
 
HENGITYS 
Vain poikkeamat normaalista merkitään.  
 
LIMAKALVOT 
Limakalvojen väri. 
A = vaaleanpunaiset ja kosteat 
B = injisoituneet tai vaalea ja kuivat 
C = selkeästi normaalista poikkeava väri, kuivat 
 
KAPILLAARISUONTEN TÄYTTYMISAIKA (KTA) 
A = alle 1 sek 
B = 1-2 sek 
C = 3- sek 
 
SYDÄNÄÄNET 
A = normaali 
B = hiljainen sivuääni 
C = sivuääni 
D = voimakkaat sivuäänet 
 
IHON KIMMOISUUS 
Ihon kimmoisuus kokeillaan olkanivelen kohdalta. 
A = ihon normaali kimmoisuus, välitön palautuminen 
B = ihopoimun viivästynyt palautuminen 1-2sek 
C = Ihopoimun viivästynyt palautuminen 3- sek 
 
SUOLISTOÄÄNET 
A = normaali aktiivisuus 
B = lievästi heikentynyt aktiivisuus 
C = heikentynyt aktiivisuus 
D = merkittävä heikentyminen tai suolistoäänten puuttuminen, ähkyoireet 
 
LIHASTONUS 
A = aristamaton, normaali jäntevyys 
B = hyvin lievä aristus, lihakset normaalia kovemmat 
C = kipu, lihasjäykkyys, kovat lihakset 
 
KOSKETUSARKUUS 
A = ei arista normaalia, kevyttä palpaatiota 
B = lievä aristus 
C = selkeä arkuus 
 
HAAVAT JA HIERTYMÄT 
A = ei vammoja 
B = lievä vamma, joka ei todennäköisesti tule pahentumaan hevosen jatkaessa kilpailua 
C = verenvuoto tai vamma, joka ei todennäköisesti tule pahentumaan hevosen jatkaessa kilpailua 
D = verenvuoto tai vamma, joka voi pahentua hevosen jatkaessa kilpailua 
 
LIIKKEET 
A = halukas, normaali 
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B = väsynyt, mutta liike säännöllinen 
C = haluton, mutta liike säännöllinen 
D = ontuminen, epäsäännöllinen liike, koordinaatiovaikeudet tai ei esitä ravia koko juoksutusmatkaa 
 
MIELIALA 
A = normaali mieliala 
B = lievästi hermostunut 
C = hermostunut 
D = hallitsematon, psyykkinen tylsyys, ei voi tarkastaa 
 
YLEISTILA 
A = normaali yleistila, kiinnostunut ympäristöstään 
B = lievästi väsynyt 
C = väsynyt 
D = vakavasti väsynyt, sisäänpäin kääntynyt, ei reagoi ärsykkeisiin, ei voida tarkastaa 
 
D-tuloksella hevonen hylätään. 
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Liite 2 
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Liite 3 kilpailutasojen kuvaukset 
 

Vaatimukset seurakilpailut aluekilpailut kansalliset kilpailut  SM-kilpailut sekä muut tähtikilpailut  
Kilpailupaikkoja Järjestäjä. Järjestäjä. Matkaratsastuskomitea yhdessä 

järjestäjän kanssa. 
Matkaratsastuskomitea yhdessä järjestäjän 
kanssa. 

Lajikohtainen 
vaatimustaso 
 

12–39 km, 8–14 km/h Ihanneaikakilpailu 
Alue 1: 30–39 km, 10–16 km/h 
Alue 2: 40–59 km, 10–16 km/h 
Alue 3a: 60–79 km, 10–16 km/h 
Nopeuskilpailu 
Alue 3b: 60–79 km, 10 km/h - 

Nopeuskilpailu 
Kansallinen 1: 80–110 km, 10 km/h - 
Kansallinen 2: 120–139 km, 12 km/h- 
Kansallinen 3: 140–160 km, 12 km/h- 

Nopeuskilpailu 
Kansallinen 1: 80–119 km, 10 km/h - 
Seniorit ja juniorit joko yhdessä tai 
erikseen, osallistujamääristä riippuen.  
Painoraja seniorit 70 kg 
Painoraja juniorit 60 kg 

Toimihenkilöt Lajituomari 1/15 ratsukkoa. 
Eläinlääkäri  

Lajituomari 1/15 ratsukkoa. Stewardi ja 
eläinlääkäri  

Lajituomari 1/15 ratsukkoa. 
Matkaratsastus stewardi. Eläinlääkäri 
(t), osallistujamäärän mukaan  

Lajituomari 1/15 ratsukkoa Päästewardi: 
FEI-steward* tai lajistewardi jolla myös 
tuomarioikeudet. Eläinlääkäri (t), 
osallistujamäärän mukaan. 
Matkaratsastuskomitea vahvistaa SM-
kilpailuiden toimihenkilöt. 

Kilpailijoiden 
kvaalautuminen 

Ei kvaaleja 
 

Alue 1: Ei kvaaleja 
Alue 2: Hyväksytty tulos vaativuusasteelta 
alue 1. 
Alue 3a: Hyväksytty tulos 
vaativuusasteelta alue 2.  
Alue 3b: Hyväksytty tulos 
vaativuusasteelta alue 2  
 
Tulos voi olla hankittu ratsukkona tai 
ratsastajalle ja hevoselle erikseen. 

Kansallinen 1: Hyväksytty tulos 
vaativuusasteelta alue 3a tai 3b.  
Kansallinen 2: Hyväksytty tulos 
vaativuusasteelta kansallinen 1. 
Kansallinen 3: Hyväksytty tulos 
vaativuusasteelta kansallinen 2.  
 
Tulos voi olla hankittu ratsukkona tai 
ratsastajalle ja hevoselle erikseen. 

SM-kilpailut: Hyväksytty tulos ratsukkona 
vaativuusasteelta kansallinen 1 
 
AM-kilpailut: Hyväksytty tulos ratsukkona 
samalta vaativuusasteelta, jolla kilpailu 
käydään. 

Palkintorahat / 
esinepalkinnot 

 

Ruusuke, kunniakirja. 
Esinepalkinto vapaaehtoinen. 
 

Ruusuke ja kunniakirja kaikille hyväksytyn 
tuloksen saaneille. Esinepalkinto tai 
rahapalkinto vapaaehtoinen. 

Ruusuke ja kunniakirja kaikille 
sijoittuneille. Kansallinen 1 ylöspäin 
voittajalle esine- tai rahapalkinto, joka 
on vähintään osallistumismaksun 
suuruinen. Esinepalkinto 
vapaaehtoinen. 

Ruusuke ja kunniakirja voidaan jakaa 
kaikille hyväksytyn tuloksen saaneille. 
Kansallinen 1 ylöspäin voittajalle esine- tai 
rahapalkinto, joka on vähintään 
osallistumismaksun suuruinen. 
Esinepalkinto vapaaehtoinen. 

Kilpailumaksut vapaa, ell maksu eriteltynä  vapaa, ell maksu eriteltynä  vapaa, ell maksu eriteltynä  vapaa, ell maksu eriteltynä  
Kilpailureitti 
 verryttely, 
hevostarkastus, 
hevosten 
lepo/majoitus 

Reitti sääntöjen mukainen.  
Verryttelyyn riittävästi tilaa.  
Hevostarkastukseen varattava 
riittävästi tilaa. Juoksutukseen 
vähintään 40 m tasaista 

Reitti sääntöjen mukainen. 
Verryttelyyn riittävästi tilaan, siten että 
ratsukot voivat luokka kerrallaan 
verrytellä kaikissa askellajeissa. 
Hevostarkastukseen varattava riittävästi 

Reitti sääntöjen mukainen. 
Verryttelyyn riittävästi tilaan, siten että 
ratsukot voivat luokka kerrallaan 
verrytellä kaikissa askellajeissa. 
Hevostarkastukseen varattava riittävästi 

Reitti sääntöjen mukainen. 
Verryttelyyn riittävästi tilaan, siten että 
ratsukot voivat luokka kerrallaan verrytellä 
kaikissa askellajeissa. 
Hevostarkastukseen varattava riittävästi 
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huoltoalue, 
parkkialue 

maata. Tilaa oltava, myös 
sykeportin jälkeen, vuoroaan 
odottaville hevosille. 
Vesipiste suositeltava. 
Riittävä huoltoalue kaikkien 
luokkien ratsukoille ja 
tarvittaville 
huoltotoimenpiteille. 
Tarvittaessa erillinen 
parkkialue trailereille ja 
huoltoautoille. 

tilaa. Juoksutukseen vähintään 40 m 
tasaista maata. Tilaa oltava, myös 
sykeportin jälkeen, vuoroaan odottaville 
hevosille. 
Vesipiste. 
Riittävä huoltoalue kaikkien luokkien 
ratsukoille ja tarvittaville 
huoltotoimenpiteille. Tarvittaessa erillinen 
parkkialue trailereille ja huoltoautoille. 
 
Eläinlääkäri voi määrätä hevosen (karsina-
) lepoon ennen kuljetusta määräajaksi 
minkä tahansa pituisen kilpailun jälkeen. 

tilaa. Juoksutukseen vähintään 40 m 
tasaista maata. Tilaa oltava, myös 
sykeportin jälkeen, vuoroaan odottaville 
hevosille. 
Vesipiste. 
Riittävä huoltoalue kaikkien luokkien 
ratsukoille ja tarvittaville 
huoltotoimenpiteille. Tarvittaessa 
erillinen parkkialue trailereille ja 
huoltoautoille. 
 
160 km kilpailun jälkeen lepoaika ennen 
kuljetusta on 8 tuntia 
maaliintulosta. Eläinlääkäri voi määrätä 
hevosen (karsina-) lepoon ennen 
kuljetusta määräajaksi minkä tahansa 
pituisen kilpailun jälkeen. 
 

tilaa. Juoksutukseen vähintään 40 m 
tasaista maata. Tilaa oltava, myös 
sykeportin jälkeen, vuoroaan odottaville 
hevosille. 
Vesipiste. 
Riittävä huoltoalue kaikkien luokkien 
ratsukoille ja tarvittaville 
huoltotoimenpiteille. Tarvittaessa erillinen 
parkkialue trailereille ja huoltoautoille. 
Majoitus mahdollisuus sekä ennen että 
jälkeen kilpailun on suositeltavaa. 

Olosuhteet 
yleisöpalvelut, 
mediapalvelut, 
huoltoalue, 
parkkialue 

Katsomo ei pakollinen, 
kisakanslia, tulospalvelu 
kisakansliassa, WC.  

Katsomo ei pakollinen. Kisakanslia, 
tulospalvelu kisakansliassa. WC. Kanttiini 
suositeltava. Tracker seuranta 
suositeltava. 

Katsomo ei pakollinen. Kisakanslia. 
Kanttiinista myös ruokaa. Toimiva 
tulospalvelu. Tracker seuranta.  

Katsomo ei pakollinen. Kisakanslia. 
Ajantasainen tulospalvelu suositeltava. 
WC. Kanttiinista myös ruokaa. 
Mediavastaava suositeltava. Tracker 
seuranta. 

Turvallisuus 

 
EA 1 tai muuten riittävät 
ensiaputaidot (suositus). 

Vähintään EA 1  
Järjestäjän on varattava 
hevoskuljetusajoneuvo hevosten 
sairaskuljetuksia varten. 
Järjestäjän on varauduttava osoittamaan 
majoituspaikka hevosille, joita 
terveyssyistä ei voida kuljettaa kilpailun 
jälkeen. 

Vähintään EA 1  
Järjestäjän on varattava 
hevoskuljetusajoneuvo hevosten 
sairaskuljetuksia varten. 
Järjestäjän on varauduttava 
osoittamaan majoituspaikka hevosille, 
joita terveyssyistä ei voida kuljettaa 
kilpailun jälkeen. 

Vähintään EA 1  
Järjestäjän on varattava 
hevoskuljetusajoneuvo hevosten 
sairaskuljetuksia varten. 
Järjestäjän on varauduttava osoittamaan 
majoituspaikka hevosille, joita 
terveyssyistä ei voida kuljettaa kilpailun 
jälkeen. 
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