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Pararatsastusluokkien järjestäminen 2022
SRL Hämeen seuroille lyhyesti



Luokitteluryhmät ja kilpailuohjelmat

• Kaikki pararatsastajat on luokitettu 
tiettyyn ryhmään. Luokittelyryhmä 
määrittää sen minkä ohjelman 
pararatsastaja suorittaa kilpailussa. 
Katso lisää:

• Luokitteluryhmät I, II, III, IV ja V

• I – käynti

• II ja III – käynti ja ravi

• IV ja V – käynti, ravi ja laukka

• Täältä löytyvät kaikki kilpailu-
ohjelmat, huomaa poikkeavat 
kirjaimet lyhyellä radalla:

• Pararatsastusohjelmat

• Aluetason kilpailuissa
suosittelemme käytettäväksi
– Noviisiohjelmia (joko A tai B)

– Tutustumisohjelmia (joko A tai B)

• Ryhmillä I-III lyhyt rata, ryhmillä IV-
V pitkä rata jos mahdollista. Ota 
huomioon kisapäivän järjestelyissä.

https://www.ratsastus.fi/lajit/pararatsastus/kilpaileminen/luokittelu-ja-kilpailukortti/
https://www.ratsastus.fi/materiaalit/pararatsastuksen-kouluohjelmat/


Kipan tapahtuma ja kutsu - 1
• Pararatsastus on oma lajinsa - tee tapahtuma ja kutsu sen alle.

• Julkaise tapahtuma mahdollisimman aikaisin, jotta 
pararatsastajat voivat suunnitella kilpailuohjelmansa

• Tee kutsussa jokaisen luokitteluryhmän ohjelma omaksi 
luokaksi – säästät työtäsi myöhemmin. Paremmuusjärjestys 
ratkeaa saadun prosenttituloksen perusteella, ratsastetusta 
ohjelmasta riippumatta.

• Mainitse kutsussa jos kisapaikassa ei ole ramppia tai inva-
wc:tä.



Kipan tapahtuma ja kutsu - 2
• Kouluratsastuskilpailujen yhteydessä olevista 

pararatsastusluokista tulee olla maininta koulukilpailukutsun 
erityismääräyksissä esim. ”Kouluratsastuskilpailujen 
yhteydessä ratsastetaan myös pararatsastusluokka/-luokkia, 
jotka huomioidaan kilpailuaikatauluja laadittaessa.”

• Tuomarituen ehtona on, että kilpailu on ollut ajoissa tiedossa 
ja kilpailukutsu on toimitettu tarkastettavaksi sääntöjen 
mukaisesti vähintään kuusi viikko ennen kilpailua.

• Kerro kilpailusta myös Facebook ryhmässä SRL Pararatsastus 
sekä Hanna Talvitielle hanna.talvitie@ratsastus.fi



Kuinka saan kisapäivän sujumaan hyvin? 

• Kokoa pararatsastajien luokittelukortit tai niiden kopiot 
tuomarille katsottavaksi

• Varaa riittävästi aikaa tuomareille, koska joutuvat 
tutustumaan jokaisen luokitteluryhmän ohjelmaan erikseen.

• Pyydä kuuluttajaa muistuttamaan kaikkia, että mukana on 
pararatsastajia. Erityisesti: ilmoita väistämisvelvollisuudesta
kun mukana on näkövammaisia ratsastajia.

• Palkintojen jakoon vain voittajahevonen talutettuna.



Lisätietoa näiden linkkien kautta

• Pararatsastuksen säännöt
• https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/pararatsastuksen-saantowebinaarin-

materiaalit/ - säännöt kalvoilla

• Toimihenkilölistat – täältä löydät pararatsastustuomarien nimet ja 
yhteystiedot

• Kilpailunjärjestäjälle – alue- ja kansallisten kisojen kutsut tarkistaa ja 
julkaiseet TPJ ja Osmo Metsälä

• Kilpailuiden järjestäminen – lisää yksityiskohtia ja vinkkejä, myös 
tuomarituen yksityiskohdat

https://www.ratsastus.fi/materiaalit/kilpailusaannot
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/pararatsastuksen-saantowebinaarin-materiaalit/
https://www.ratsastus.fi/kilpailu-ja-valmennus/kilpailunjarjestajalle/toimihenkilolistat/
https://www.ratsastus.fi/kilpailu-ja-valmennus/kilpailunjarjestajalle/
https://www.ratsastus.fi/lajit/pararatsastus/kilpaileminen/kilpailuiden-jarjestaminen/


Vastuullisesti yhdessä

Kysy lisää

• Katja Heikkinen 
katja.heikkinen77@gmail.com

• Katja Sipola 
katti.sipola11@gmail.com

• Riikka Pyykkö
riikka.pyykko@outlook.com

Vammmaisratsastuksen lajiseminaari 22.11.2014


