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Nuorten hevosten arviointi 2021
Nuorten hevosten ratsastettavuuden arviointi tulee vuosina 2021 ja 2022 jokaiseen nuorten
hevosten luokkaan normaalin arvostelun lisäksi. Ratsastettavuutta saa arvioida lisenssin omaava
estetuomari, ratamestari tai valmentaja. Luokan paras ratsukko palkitaan ruusukkeella.

Arvosana-asteikko:
-

10 Erinomainen
9 Erittäin hyvä
8 Hyvä
7 Melko hyvä
6 Tyydyttävä
Alle tämän ei suoritusta ei pisteytetä.

Ratsukko saa suorituksestaan yhden numeron. Arvioinnissa voidaan käyttää 0,1 desimaalin tarkkuutta.
Pudotus vähentää 0,5 pistettä arvosanasta ja kielto 1 pisteen. Aikavirheestä saa 0,1 pistettä per alkava
sekunti. Kahdesta kiellosta suoritusarvostelu keskeytetään.
Tavoite on, että hevonen laukkaa radalla oikeita teitä pitkin rytmikkäästi ja tasapainossa, suorittaen
vaaditut tehtävät rennosti ja kuuliaisesti. Tuomari arvioin numeron yleisvaikutelman perusteella. Onko
suoritus erinomainen (10), erittäin hyvä (9), hyvä (8), melko hyvä (7) vai tyydyttävä (6).
Yksittäiset, satunnaiset virheet esteellä tai esteiden välissä vaikuttavat numeroon vähemmän (desimaaleja)
kuin jatkuvat keskittymisongelmat tai epävarmuus. Toistuva virhe vähentää arvosanaa vähintään yhdellä
numerolla.

Laukan rytmi:
Ratsukon tulee edetä lähdöstä maaliin samassa tasaisessa rytmissä, ratatempossa. Rytmin ei tule muuttua
esteitä lähestyessä.
Laukan tulee olla askellajina puhdas, kolmitahtinen.
Laukanvaihtoa ei arvostella. Se voi olla askeleessa, epäpuhdas tai 4-5-vuotiaalla hevosella ravin kautta.

Tasapaino:
Hyvä tasapaino radalla edesauttaa lähestymisen ja hyppyjen onnistumista.
Tasapainoa arvioidessa tulee huomioida hevosen ikä ja koulutusaste.
Suorilla linjoilla ei ole tiettyä myötälaukkaa, kaarteissa tulee mennä kaarteen mukaista laukkaa.
Ristilaukka kertoo hevosen epätasapainosta ja sen ei tule olla toistuvaa.
Jos hevonen hyppää huomattavan vinoon se ei ole tasapainossa.

Kuuliaisuus:
Hevonen kuuntelee ratsastajan apuja rennosti, tarkkaavaisesti ja luottavaisesti säilyttäen hyvän
eteenpäinpyrkimyksen. Se on yhteistyöhaluinen, ei pelkää taikka jännitä.
Apujen käyttö on eleetöntä ja pehmeää. Laukka on helposti säädeltävissä ikäluokan vaatimustason
nähden.
Hevonen on tasaisella ja pehmeällä kuolaintuntumalla vastustelematta kättä.

Oikeat tiet:
Ratsukko etenee radalla suunnitelmallisia teitä pitkin. Hevonen kääntyy kaarteissa säilyttäen tasapainonsa.
Esteiden välit mennään tarkoituksenmukaisella askelmäärillä (suhteutetut välit hevosen laukka-askeleen
pituudesta riippuen).
Sarjavälit ratsastetaan niille tarkoitetuilla askelmäärillä.

Arvosanan muodostuminen:
- Ratsastettavuus vaihtelee hevosen iän, luokan ja odotetun koulutustason mukaan.
- Ratsastajan taidot vaikuttavat väistämättä arvosanaan, mutta niitä ei pidä asettaa arvioinnin perusteeksi.
- Tuomari arvioi kilpailuhetkellä tapahtuvaa suoritusta, eikä ennusta
tulevaa. Tuomari ei anna kirjallista kommenttia vaan arvosanan.

