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Sulkeminen (diskvalifiointi) 

Ellei LS toisin määrätä, sulkeminen tarkoittaa että kilpailija ja/tai hevonen on 
suljettu pois kyseisestä luokasta ja/tai kilpailun tulevista luokista. Sulkea voidaan 
myös taannehtivasti. 

Ellei LS toisin määrää, sulkeminen tarkoittaa, että kilpailija ja/ tai hevonen (tai 
hevoset) on suljettu pois kyseisestä luokasta ja/tai kilpailun tulevista luokista. 
Sulkeminen voi myös johtaa siihen, että kilpailijan ja/tai hevosen (tai hevosten) 
tulokset hylätään taannehtivasti. 

 

 

Suomen mestaruuslajit ja -ryhmät  

6.1. Henkilökohtaisia ja joukkueiden välisiä SM-kilpailuja voidaan järjestää seuraavissa lajeissa 
edellyttäen, että ko. lajissa järjestetään SM-kilpailun lisäksi saman kalenterivuoden aikana 
vähintään kolme (3) muuta kansallisen tason 3–5 kilpailua: esteratsastus, kenttäratsastus, 
kouluratsastus, lännenratsastus, matkaratsastus, valjakkoajo, pararatsastus, vikellys ja 
askellajikilpailu.   

Sarjakilpailut 

8.1. SRL päättää vuosittain kilpailujärjestelmän alue- ja kansallisella tasoilla 3–5 järjestettävistä 
sarjakilpailuista 

9.2. Kilpailunjärjestäjän on toimitettava SRL:lle vuosittain hakemukset alue- ja kansallisista 
eritasoisista kilpailuista SRL:n ilmoittamiin ajankohtiin mennessä. 

12.3. Kilpailujenjärjestäjä voi kilpailun aikana, TPJ:n luvalla ja asiantuntijoita kuultuaan peruuttaa 
tai keskeyttää kilpailun tai luokan kilpailunjärjestäjästä riippumattomista, ylivoimaisista 
esteistä (force majeure) johtuen. Peruutuksesta on ilmoitettava kaikille luokkaan 
ilmoittautuneille kilpailijoille. Mikäli keskeytettyä kilpailua tai luokkaa ei voida jatkaa loppuun  
palkinnoista, tulosten julkaisemisesta ja maksujen mahdollisesta palauttamisesta  päättää TPJ 
kilpailunjohtajaa kuultuaan 

13.2.3. Jos kilpailija viimeistään 24 tuntia ennen ko. luokan tai kilpailun alkua tai peruutuksille 
kutsussa varatussa muussa ajassa ilmoittaa kilpailujärjestäjälle peruuttavansa 
osallistumisensa ko. kilpailuun tai luokkaan, palautetaan kilpailun tai luokan lähtömaksu 
kokonaan tai puolet osallistumismaksusta sekä muut kilpailumaksut kokonaan. .. 



13.2.6. Jos luokan arvosteluperuste tai suoritettava ohjelma muutetaan vahvistetusta 
kilpailukutsusta poikkeavaksi, tai jos kilpailuolosuhteet oleellisesti muuttuvat voi TPJ 
asianosaisia kuultuaan päättää mahdollisista kilpailumaksujen palautuksista.  

 

27.4. Alue- ja kansallisissa Tason 2 ja 3–5 kilpailuissa tulee sijoittuneille jakaa ruusukkeet, joiden 
viralliset värit ovat seuraavat: 

33.6. Tuomaristoon tulee alue- ja kansallisissa tason 3–5 kilpailussa kuulua vähintään yksi muuhun 
kuin järjestävään seuraan tai yhteisöön kuuluva jäsen. FEI:n tai kansallisten 
ratsastajainliittojen hyväksymät toimihenkilöt voivat toimia kilpailujen tuomaristossa tai 
muissa toimihenkilötehtävissä. 

 

34.5. Suomen mestaruuskilpailuihin järjestäjän on nimettävä päästewardi. 

 Päästewardin koulutustaso määritellään lajisäännöissä. Päästewardina voi Suomen 
mestaruuskilpailuissa toimia ko. lajin FEI-stewardi tai lajin tuomarioikeuden ja 
lajistewardioikeuden omaava henkilö 

38.2 Liikkuessaan ratsain tai ajaen kilpailualueella kilpailija ei saa käyttää puhelinta tai muita 
elektronisia laiteita. Korvanappien ym. käyttö on sallittua verryttelyalueella. Lajisäännöissä 
voidaan määrätä poikkeuksia tästä säännöstä. 

38.3  Kilpailija ei saa käyttää sellaisia asusteita, koruja tai kampauksia, jotka kiinnijäädessään 
voivat olla vaaraksi. 

38.4 

48. Field of Play - periaate 
48.1. Tuomariston niistä päätöksistä, jotka koskevat itse kilpailusuorituksen 
arvostelua radalla, ei voi valittaa (Field of Play -periaate). Kyseiset 
päätökset ovat lopullisia. Ne voivat koskea esimerkiksi alla lueteltuja 
asioita, mutta eivät rajoitu vain niihin: 
a) Päätökset, jotka johtuvat kilpailusuorituksen havainnoimisesta tai 
suorituksen pisteyttämisestä kuten esimerkiksi: putosiko esteen osa; oliko 
hevonen tottelematon; kieltäytyikö hevonen vai pudottiko se esteen osan 
hypätessään; tapahtuiko kumoonratsastus tai satulasta suistuminen; tekikö 
hevonen voltin sarjaesteellä tai kieltäytyi tai tapahtuiko ohiratsastusta; 
suorituksen ajanotosta; hyppäsikö hevonen esteen aikarajan sisällä tai siitä, 
aiheuttiko ratsukon tie virheen kyseisten lajisääntöjen mukaan; 
b) Hevosen suorituksen hylkääminen tai kilpailuista sulkeminen (myös 
hevostarkastuksen perusteella) terveydellisistä syistä, ellei lajisäännöissä 
toisin säädetä; 
c) Kilpailijan hylkääminen terveydellisistä syistä tai kilpailukuntoisuuden 
puutteen vuoksi; 
 d) Varoitukseen ilman muita lisärangaistuksia, keltainen korttiin tai 
kenttäratsastuksen varoituskorttiin tuomitseminen;  
e) Hylkääminen tai luokasta/kilpailuista sulkeminen kilpailun aikana. 

 



59.1 Varoitus   

Suullinen tai kirjallinen varoitus on sopiva rangaistus sellaisista tahattomista ja pienistä rikkeistä, joiden 
seuraamukset jäävät vähäisiksi. Kenttäratsastuksessa voidaan tietyistä sääntörikkeistä tuomita 
kenttäratsastuksen varoituskorttiin. Mikäli hevosen vastuuhenkilö saa kolme kenttäratsastuksen 
varoituskorttia kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden aikana, hänet asetetaan automaattisesti kahden 
(2) kuukauden kilpailu-, toimitsija- tai toimintakieltoon, joka alkaa siitä, kun asia on annettu hänelle 
tiedoksi. 

 


