Aluemestaruus hevostaidoissa vuonna 2020

HEVOSTAITOTESTI
Käytännön ohjeita
Kilpailussa jokaisella alueella kilpaillaan omasta aluemestaruudesta.
Lopuksi eri alueiden mestaruustulokset yhdistetään.
1. Kilpailun järjestäminen
- Järjestävä taho saa itse päättää onko kilpailu avoin vain seuran jäsenille vai onko se avoin myös muille.
- Järjestävä taho saa päättää itse kilpailumaksun suuruudesta. Alueet suosittelevat edullista kisamaksua.
- Hevostaitotestiin osallistuvan tulee olla jonkun järjestävän tahon jäsen (kilpailukutsu; kohta 1.).
Hevostaitotestiin osallistuva ei tarvitse erillistä kilpailulupaa.
- Järjestävä taho nimeää kilpailulle kilpailun johtajan. Kilpailun johtajalle toimitetaan kilpailun kysymykset.
Kilpailun johtaja ei voi itse osallistua hevostaitotestiin.

2. Kilpailuaika on 26.10.-31.12.2020
3. Kilpailussa noudatetaan Hevostaitokilpailusääntöjä 1.1.2016. Säännöt löytyvät SRL:n
internetsivuilta www.ratsastus.fi, Materiaalit-osiosta. Kilpailun järjestämismuoto ei vastaa täysin sääntöjä,
siksi kilpailua kutsutaan Hevostaitotestiksi.

4. Kilpailun koordinaattori SRL Häme toimittaa kilpailukysymykset: internetpohjainen
teoriakoe sekä ohjeet käytännönpisteiden tehtävistä, toteutuksesta, vastauksien pisteytyksestä sekä
tulospohjan, johon käytännön rastien pisteet kirjataan. Kysymykset toimitetaan hieman ennen kilpailua –
näin mahdollistetaan, että mahdollisimman moni järjestävän tahon ihminen pystyy osallistumaan myös
itse kilpailuun. Hevostaitotestin kysymykset perustuvat Suomen Ratsastajainliiton Hevostaito-oppaaseen
(2013). Kilpailun päätuomarina toimii SRL Hämeen puolesta master-ratsastuksenopettaja Marissa
Henttinen, marissa@sci.fi, 0500 628 822.

* Teoriakoe: järjestävä taho saa linkin sähköiseen teoriakokeeseen – jokaisella sarjalla on oma kokeensa.
Kullakin vastaajalla tulee olla käytössään oma älylaite; puhelin, tablettitietokone tai tietokone tms.
Sarjassa I kilpaileva, joka ei vielä osaa lukea, voi käyttää avustajaa, avustaja ei saa kuitenkaan vastata
kilpailijan puolesta. Älylaitteet eivät ole käytössä käytännön kokeen aikana.

- Teoriakokeen linkki lähetetään järjestävän tahon kilpailunjohtajalle 3 päivää ennen kilpailua.
- Teoriakokeessa tarvitaan 1 toimihenkilö (esim. kilpailun johtaja), joka antaa linkin kilpailijoille.
- Teoriakokeen kesto on 30 min.
- SRL Häme/päätuomari Marissa Henttinen huolehtii teoriakokeen tarkastamisesta.

* Käytännön koe: kilpailun järjestävä taho saa kysymykset ja arviointikaavakkeet SRL Hämeeltä.
- Kysymyspaketti toimitetaan järjestävän tahon kilpailunjohtajalle viikkoa ennen kilpailua.
- Käytännön tehtäviä on 6 kpl / sarja.
- Käytännön kokeessa tarvitaan 3-6 toimihenkilöä, jotka toimivat tehtäväpistetuomareina.
- Tehtäväpistetuomarilta ei edellytetä erityisosaamista/koulutusta.
- Käytännön pisteen tuomari voi osallistua itse myös hevostaitotestiin, tosin ei samassa
sarjassa mihin itse osallistuu. Sarjan IV osallistuja voi toimia tuomarina sarjoissa I, II ja III. Sarjan
II tai III osallistuja voi toimia tuomarina sarjoissa I ja IV. Sarjan I osallistujat eivät voi toimia tehtäväpistetuomareina. Jos tehtäväpistetuomari osallistuu itse myös kilpailuun, hän suorittaa ensin oman
käytännön tehtävänsä, ja vasta sen jälkeen toimii muiden sarjojen tehtäväpistetuomarina. Jos
tehtäväpistetuomari osallistuu itse myös kilpailuun, joku muu (esim. kilpailun johtaja) kokoaa
suorituspisteen ennen kilpailua.
- Rastien ohjeet ja tehtävien pisteytys on pyritty laatimaan mahdollisimman selkeiksi.
- Käytännön kokeiden pisteytyskaavakkeet voi tulostaa, ja täyttää käsin kilpailun aikana. Kilpailun
jälkeen tehtäväpistetuomari tai kilpailun johtaja täyttää tiedot sähköiseen kaavakkeeseen. Tiedot voi
kirjoittaa kilpailun aikana myös suoraan sähköiseen pohjaan.
- Kilpailun järjestäjä näkee käytännön pisteiden yhteispisteet kirjauksen jälkeen, ja niiden perusteella
voi palkita osallistujia kilpailupäivän päätteeksi. Pyydämme kuitenkin, että pisteet julkaistaan vasta
varsinaisten tulosten jälkeen. Tämä sen vuoksi, että jos eri kilpailunjärjestäjien pisteissä on liikaa
eroavaisuuksia, voidaan joku käytännön piste jättää arvioimatta lopullisissa tuloksissa tai suhteuttaa
pisteytys, jotta kilpailu on mahdollisimman tasapuolinen kaikille. Tällä käytännöllä saadaan pisteytys
toimimaan niin, että ns. ”kotiinpäin veto” ei onnistu. Kilpailun historiassa pisteitä ei ole tarvinnut
koskaan suhteuttaa, eli kaikki kilpailunjärjestäjät ovat onnistuneet pisteytyksessä erinomaisesti.

5. Kilpailun tulokset: kilpailun koordinaattori kokoaa alueittain järjestettyjen kilpailujen tulokset
yhteen. Kukin alue palkitsee sijoittuneet myöhemmin ilmoitettavassa tilaisuudessa.
- Aluemestaruus: alueet palkitsevat mestaruusmitaleilla kolme parasta seuraavissa ikäsarjoissa:
1) 12-vuotiaat ja sitä nuoremmat juniorit (Sarja I)
2) 13–18-vuotiaat juniorit (Sarjat II ja III)
3) Seniorit (Sarja IV)

Palkittaville lähetetään erillinen kutsu palkintojenjakotilaisuuteen. Muistuttakaa siis kaikkia
kilpailijoita laittamaan yhteystiedot teoriakokeeseen.
- Kilpailun järjestäneille toimitetaan tuloslista tammikuussa 2021
- Kilpailun järjestäjät voivat palkita kilpailuun osallistuneita haluamallaan tavalla.
- Lopuksi eri alueiden mestaruustulokset yhdistetään, ja näin saadaan valtakunnalliset tulokset.

6. Nimetkää kilpailuunne kilpailun johtaja, ja toimittakaa hänen nimensä ja yhteystietonsa kilpailun
koordinaattorille SRL Hämeen yhteyshenkilölle Marissa Henttiselle osoitteeseen marissa@sci.fi Lisätietoja
numerosta 0500 628 822. Ilmoittautumisen yhteydessä kertokaa lisäksi kilpailupäivä, sekä millä alueella
kilpailu järjestetään.

7. Osakilpailuissa tulee noudattaa THL:n ja OKM:n ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi .
8. Kiitos, kun olette mukana järjestämässä hevostaitotestiä!

Hevostaidot haltuun, ja hevoset kiittävät!
Suomen Ratsastajainliiton
kahdeksan eri aluetta yhteistyössä edistämässä
hevostaitoja ja hevosten hyvinvointia:

