
PARARATSASTUS KOULUOHJELMA  2017  RATA 20m X 40m  RYHMÄ I 
 
NOVIISIOHJELMA A (2009) 
 
Kilpailu: ________________________ Pvm: _________     Tuomari: ___________________ Piste: ___ 
 
Kilpailija nro: ___   Nimi: _______________________ Seura: ___  Hevonen: ____________________ 
 
Aika 5'00'' (tiedoksi)       Hevosen vähimmäisikä 6 vuotta 
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Arvostelussa 
huomioitava 

Huomautuksia 

1. A 
X 
 
 
C 

Radalle keskikäynnissä 
Pysähdys – liikkumatta – 
tervehdys 
Liikkeelle keskikäynnissä 
Vasemmalle 

10     Käynnin, pysähdyksen ja 
siirtymisten laatu. Suoruus. 
Tuntuma ja peräänannon 
pehmeys. 

 

2. CH 
HXF 
 
FA 

Keskikäyntiä 
Lävistäjä antaen hevosen venyttää 
kaulaansa pidemmälle ohjalle. 
Keskikäyntiä 

10     Säännöllisyys, tahdin ja 
aktiivisuuden  
säilyttäminen, rentous, 
kaulan venytys eteen-alas, 
askelten ja muodon 
venyminen tuntumaa 
menettämättä. 

 

3.  Siirtymiset H:ssa ja F:ssä 10     Asteittainen venyttäminen 
eteen-alas kohti tuntumaa, 
askelten ja muodon sujuva 
pidentäminen ja 
lyhentäminen. Ohjien 
lyhentäminen 
vastustelematta. 

 

4. AX 
X 

Keskilinjaa pitkin 
Voltti oikealle (10m Ø) 

10     Säännöllisyys, tahdin ja 
aktiivisuuden  
säilyttäminen, suoruus, 
tasapaino, taivutus, voltin 
koko ja muoto. 

 

5. X 
XC 

Voltti vasemmalle (10m Ø) 
Keskilinjaa pitkin 
 

10     Säännöllisyys, tahdin ja 
aktiivisuuden  
säilyttäminen, suoruus, 
tasapaino, taivutus, voltin 
koko ja muoto. 

 

6. C 
CM 

Oikealle 
Keskikäyntiä 

10     Säännöllisyys, käynnin 
laatu, taivutus 
käännettäessä, aktiivisuus, 
notkeus. 

 

7. MH 
HC 

Puoliympyrä oikealle (20m Ø) 
Keskikäyntiä 

10     Säännöllisyys, tahdin ja 
aktiivisuuden  
säilyttäminen, suoruus, 
tasapaino, taivutus, 
puoliympyrän koko ja 
muoto. 

 

8. CX 
 
 

Puoliympyrä oikealle (20m Ø) 
 

10     Säännöllisyys, tahdin ja 
aktiivisuuden  
säilyttäminen, suoruus, 
tasapaino, taivutus, 
puoliympyrän koko ja 
muoto. 

 

9. XA 
AF 

Puoliympyrä vasemmalle (20m Ø) 
Keskikäyntiä 

10     Säännöllisyys, tahdin ja 
aktiivisuuden 
säilyttäminen, suoruus, 
tasapaino, taivutus, 
puoliympyrän koko ja 
muoto, sujuva taivutuksen 
ja suunnan muutos.  

 

  



PARARATSASTUS KOULUOHJELMA  2017  RATA 20m X 40m  RYHMÄ I 
 
NOVIISIOHJELMA A (2009) 
 

10. FXH 
 
 
H 
 

Lävistäjä antaen hevosen 
venyttää kaulaansa pidemmälle 
ohjalle. 
Keskikäyntiä 

10     Säännöllisyys, tahdin ja 
aktiivisuuden  
säilyttäminen, rentous, 
kaulan venytys eteen-alas, 
askelten ja muodon 
venyminen tuntumaa 
menettämättä. 

 

11.  Siirtymiset F:ssä ja H:ssa 
 

10     Asteittainen venyttäminen 
eteen-alas kohti tuntumaa, 
askelten ja muodon sujuva 
pidentäminen ja 
lyhentäminen. Ohjien 
lyhentäminen 
vastustelematta. 

 

12. HCMB Keskikäyntiä 
 
 

10     Säännöllisyys, aktiivisuus,  
taivutuksen säilyttäminen 
kulmien läpi. 

 

13. BX 
XG 
 

Puolivoltti oikealle (10m Ø) 
Keskilinjaa pitkin 

10     Säännöllisyys, tahdin ja 
aktiivisuuden  
säilyttäminen, tasapaino, 
taivutus, puolivoltin koko ja 
muoto, suoruus. 

 

14. G Pysähdys - liikkumatta - 
tervehdys 

10     Siirtyminen pysähdykseen, 
liikkumattomuus, 
tasapaino. Tuntuma ja 
peräänannon pehmeys. 

 

  Radalta vapaassa käynnissä        

  YHTEENSÄ 140       

 
Yleisvaikutelma 

1. Askellajit (vapaus ja säännöllisyys 10   1  Yleisiä huomautuksia: 

2. Lennokkuus (eteenpäinpyrkimys, askeleen 
joustavuus, selän jäntevyys ja takaosan 
työskentely) 

10   1  

3. Kuuliaisuus (tarkkaavaisuus ja luottavaisuus, 
sopusointuisuus, liikkeiden keveys ja 
vaivattomuus, suoruus, kuolaintuntuman 
pehmeys ja etuosan keveys) 

10   2  

4. Ratsastustaito ja apujen käytön tehokkuus, 
täsmällisyys 

10   2  

YHTEENSÄ 200  

 

Vähennykset / rangaistuspisteet 

Väärinratsastus tai unohdus:  

1. väärinratsastus = 2 pistettä  

2. väärinratsastus = 4 pistettä  

3. virhe = hylätään  

Kaksi (2) pistettä vähennetään jokaisesta 
muusta virheestä. 

Luettelo virheistä ja vähennyksistä, kts. liite 

  

YHTEENSÄ  YHTEISTULOS PROSENTTEINA: 

 
 
Järjestäjä:_________________________  Tuomarin allekirjoitus:__________________________ 


