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I YLEISTÄ 

800 Soveltaminen ja sääntöjen noudattaminen 

Nämä säännöt ovat voimassa Suomen Ratsastajainliitto ry:n (SRL) kilpailujärjestel-
män mukaisissa pararatsastuskilpailuissa ja -luokissa. Kaikille avoimissa kilpailuissa 
noudatetaan näitä sääntöjä tarvittavin osin. 

 
Pararatsastuskilpailuissa ja -luokissa noudatetaan näiden sääntöjen lisäksi SRL:n kil-
pailusääntöjen yleistä osaa (KS I) sekä kouluratsastussääntöjä (KS II). 

 
Pararatsastussääntöjen perustana ovat sovelletut FEI:n paraequestrian –säännöt, 
SRL:n yleiset ja kouluratsastussäännöt sekä Special Olympics (SO) –säännöt. Jos 
näistä säännöissä on puutteita, sovelletaan FEI:n paraequestrian -sääntöjä ko. tilan-
teen ratkaisemiseksi.  

801 Arvosteluperusteet 

Pararatsastusluokissa noudatetaan Kouluratsastussääntöjen (KS II) arvosteluperus-
teita 

 
Pararatsastuksessa pyritään Kouluratsastussääntöjen (KS II) mukaiseen perusistun-
taan, jotta vaikuttaminen hevoseen olisi mahdollisimman tehokasta ja mahdollistaisi 
hevosen kyvyn liikkua oikein. 
 
Pararatsastuskilpailuissa tuomarit arvioivat ratsastajan apujen tehokkuutta. Istunta 
arvioidaan, jos se on erikseen merkitty ohjelmaan. 
 

II KILPAILUJEN JÄRJESTELYJÄ JA KILPAILIJOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 

802 Kilpailut ja osallistumisoikeus  

802.1 Pararatsastuskilpailut voivat olla omana kilpailunaan tai osana muita kilpailuja. 
 
802.2 Kilpailua nimitetään pararatsastuskilpailuksi silloin, kun kutsussa on luokkia 
kaikille pararatsastusryhmille (1-5) ja/tai Special Olympics-ohjelmille (käynti C, ravi B 
ja laukka A). Muulloin käytetään nimitystä pararatsastusluokka. 
 



  4 

 

Pararatsastussäännöt 2023 

 

 

802.3 Kilpailunjärjestäjä voi halutessaan kilpailukutsussa yhdistää rinnakkaiset ryh-
mät tai kaikki ryhmät yhdeksi luokaksi. Tällöin paremmuus ratkaistaan prosenttien 
perusteella. Ryhmät suositellaan kuitenkin pidettävän erillään aina, kun se on mah-
dollista.  
 
802.4 Lainahevoskilpailuihin ilmoittaudutaan kilpailukutsussa ilmoitetulla tavalla jär-
jestäjän ohjeiden mukaan. Muihin kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu SRL:n kil-
pailupalveluohjelman (KIPA2) kautta.  
 
802.5 Kaikki pararatsastuksen kilpailukutsut hyväksyy pararatsastuskomitean valit-
sema(t) kutsujen tarkastaja(t) sekä tuomariston puheenjohtaja (TPJ). Kutsuntarkista-
jan ja TPJ:n vahvistama kilpailukutsu tulee julkaista KIPAssa viimeistään neljä viikkoa 
ennen kilpailun alkua. Kilpailunjärjestäjän tulee toimittaa kutsu vahvistettavaksi vii-
meistään 14 vuorokautta ennen julkaisuajankohtaa.  
 
802.6  

Vaatimukset Seurakilpailut 
 

Aluekilpailut 
 

Kansalliset kilpailut 
 

Sallitut luo-
kat ja vaadit-
tavat kilpai-
luluvat 

Kaikki koulu- 
sekä pararatsas-
tusohjelmat. 
 
Suositellaan FEI 
Para Noviisi- ja 
Intermediate 
A/B -ohjelmia 
 
Vähintään seu-
rakilpailulupa. 
 
Special Olympics 
-ohjelmat ovat 
aina seuratason 
luokkia.  
 
Special Olympics 
-kilpailuiden oh-
jelmasuositus: 

FEI:n pararatsas-
tusohjelmat. 
 
Suositellaan FEI 
Para Interme-
diate A/B ja 
Grand Prix A -
ohjelmia. 
 
Vähintään alue-
kilpailulupa, he-
vosen vuosi-
maksu. 
 

FEI:n pararatsastusohjelmat. 

 

SM-kilpailuissa käytetään uu-

simpia FEI Para Grand Prix A, B 

ja vapaaohjelmia. Hallimesta-

ruudessa FEI Para Grand Prix 

B-ohjelmaa. 

Kansallinen kilpailulupa (B- tai 

A-lupa), hevosen vuosimaksu. 
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yksi käynti-
luokka, yksi ravi-
luokka ja yksi 
laukkaluokka.  

Kohderyhmä Ratsastuksen 
perusvalmiuksia 
ja taitoja harjoit-
televille ja vah-
vistaville sekä 
kilpailemisen 
perustaidot 
omaaville.  
 

Kilpailemisen 
perustaidot 
omaaville har-
rasteratsastajille 
sekä kil-
pauraansa aloit-
taville.  
 

Harraste- ja kilpaurheilijoille. 

Toimihenki-
löt 
 

Minimi: 1 koulu-
ratsastustuo-
mari tai Special 
Olympics -ohjel-
missa vaihtoeh-
toisesti hevos-
alan ammatilli-
sen koulutuksen 
saanut ratsas-
tuksenohjaaja 
tai -opettaja. 
 
Lainahevoskil-
pailuissa hevos-
vastaava sekä 
hevosavustajia 
1/kentällä oleva 
hevonen. 
 
Special Olympics 
-mestaruuskil-
pailuissa yksi 
pararatsastus-
tuomari. 

Minimi: 1 kilpai-
luluokkien tason 
mukainen para-
ratsastustuo-
mari tai vähin-
tään IIIK-koulu-
ratsastustuo-
mari sekä toi-
sena tuomarina 
koulu- tai para-
ratsastustuo-
mari.  
 
Suositellaan ste-
wardia.  
 
 

Minimi: 2 kilpailuluokkien ta-
son mukaista kouluratsastus-
tuomaria (min. IV), joista vä-
hintään yksi on pararatsastus-
tuomari. 
 
SM-kilpailut: 
Minimi: 3 kilpailuluokkien ta-
son mukaista kouluratsastus-
tuomaria, joista vähintään 
kaksi on pararatsastustuoma-
reita. 
 
 
Koulu- tai pararatsastusste-
wardi vaaditaan. 
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Osallistumis-
oikeuden an-
tava tulos 

Ei tulosvaati-
musta. 
 
Suositellaan Kil-
pailijan startti-
kurssia. 
 
Special Olym-
pics-mestaruus-
kilpailut ovat 
avoimia ilman 
tulosrajaa. Suo-
sitellaan, että 
ratsastajalla on 
ennen mesta-
ruuskilpailua tu-
los samalta vuo-
delta SO-luo-
kasta. 

Suositus: Ratsas-
taja on saavutta-
nut vähintään 
55% 60 %:n tu-
losrajan vähin-
tään kaksi ker-
taa seurakilpai-
luissa. 
 
 
 
 

Sääntö: Ratsukko on saavutta-
nut vähintään kerran vähin-
tään 60 %:n tulosrajan oman 
ryhmänsä FEI paraohjelmasta 
(Noviisi, Intermediate tai 
Grand Prix) seura- tai aluekil-
pailuluokasta ennen ilmoittau-
tumisajan päättymistä. Novii-
siohjelmalla voi osallistumi-
seen oikeuttavan tuloksen 
tehdä vain aluekilpailussa. Jos 
tulokset on tehty seuratasolla, 
pitää arvostelun olla pararat-
sastustuomarin tai vähintään 
IIIK-tason kouluratsastustuo-
marin tekemä. Vaaditut tulok-
set voi tehdä myös avoimissa 
kouluratsastuskilpailuissa 
Helppo A tai sitä ylemmän ta-
son luokissa. 
 
SM-kilpailut:  
Ratsukolla on vähintään yksi 
vähintään 60%:n (vuodesta 
2024 lähtien 64 %) kilpailutu-
los kansallisista tai kansainväli-
sistä kilpailuista oman ryh-
mänsä uusimmasta FEI Para 
Grand Prix A tai B-ohjelmasta 
ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. 
 
Ne ratsastajat, joilla on kansal-
linen yli 62%:n (v. 2024 lähtien 
64 %) tulos pararatsastuksen 
kansallisesta kilpailusta FEI 
Para Grand Prix A tai B -ohjel-
masta (tai niiden edeltäjistä eli 
joukkue- ja henkilökohtaisesta 
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ohjelmasta) viimeksi kulunei-
den 5 vuoden aikana, voivat 
ottaa osaa kansallisiin pararat-
sastusluokkiin kaikilla hevo-
silla. SM-kilpailuihin osallistu-
minen on kuitenkin mahdol-
lista vain SM-sääntöjen mu-
kaan. 
 
Nämä kvaalisäännöt koskevat 
myös hallimestaruuskilpailuja.  
 

Palkintora-
hat / esi-
nepalkinnot 
 

Ruusukkeet. 
Esinepalkinnot 
mahdollisia. 
Suositellaan 
osallistumisesta 
palkitsemista 
(esimerkiksi) 
ruusukkein. 

Ruusukkeet. 
Esine- ja raha-
palkinnot mah-
dollisia. 
 
Aluemestaruus-
palkinnot sa-
massa suhteessa 
muiden lajien 
kanssa. 
 

Ruusukkeet. 
Esine- ja rahapalkinnot mah-
dollisia. 
 

Kilpailu-
kenttä 
 

Vähintään 
20x40m. Verryt-
telykenttä 
20x40m tai ver-
ryttely ryhmissä. 
Näkövammais-
ten huomiointi 
(KS VIII). 

Vähintään 
20x60m 40m. 
Verryttelykenttä 
samankokoinen 
tai vähintään 
20x40m tai ver-
ryttely ryhmissä. 
Näkövammais-
ten huomiointi 
(KS VIII). 
 
 

20x60m. Verryttelyalue sa-
mankokoinen tai vähintään 
20x40m. 
Laadukkaat pohjat. 
Näkövammaisten huomiointi 
(KS VIII). 

Olosuhteet 
 

Pakolliset: Kuu-
lutukset, tulos-
palvelu. 

Pakolliset: Kuu-
lutukset, tulos-
palvelu. 

Pakolliset: Kuulutukset, tulos-
palvelu, katsomo, kanttiini.  
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Suositus: Estee-
tön ympäristö 
(esim. inva-WC, 
ramppi, riittävä 
valaistus). 

Toiveet: Kant-
tiini. 

 

Suositus: Estee-
tön ympäristö 
(esim. inva-WC, 
ramppi, riittävä 
valaistus). 

 
Toiveet: Kat-
somo, kanttiini. 

 

Suositus: Esteetön ympäristö 
(esim. inva-WC, ramppi, riit-
tävä valaistus). 

Toiveet: Majoittumismahdolli-
suus, hevosten majoitus. 
 
Lisäksi SM-kilpailuissa ramppi 
(pakollinen) sekä oma verryt-
telyalue (suositus). 

 

Turvallisuus Suositus: EA 
1/lääkäri 

Suositus: EA 
1/lääkäri 

Suositus: EA 1/lääkäri 

 

802.7 Luokan pj-tuomariksi on nimettävä pararatsastustuomari, jos tuomaristossa 
on sekä koulu- että pararatsastustuomareita. 
 

803 Turvallisuus 

- Pararatsastuskilpailuissa noudatetaan kouluratsastussääntöjen määräyksiä tur-
vallisuudesta. 
 
Näkövammaiset ratsastajat: 

- Näkövammaisten ratsastajien turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota 
verryttelyalueella esimerkiksi rajaamalla oma verryttelyalue tai järjestämällä oma 
verryttelyaika. 

- Näkövammaisella ratsastajalla on etuajo-oikeus verryttelyalueella.  
- Näkövammaiselle ratsastajalle on kerrottava, millaista äänimerkkiä radalla käyte-

tään. 
- Tuomareiden on tervehdittävä ja kiitettävä näkövammaista ratsastajaa ääneen. 
- Näkövammaisen ratsastajan on käytettävä keltaista hihamerkkiä aina kilpailualu-

eella ratsailla ollessaan. 
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804 Pararatsastusohjelmat 
 

804.1 Pararatsastusluokissa käytettävät ohjelmat hyväksyy pararatsastuskomitea, 
sitä vastaava jaos tai muu orgaani.  
 
804.2 Ohjelmat löytyvät SRL:n internetsivuilta www.ratsastus.fi. 
 
804.3 Pararatsastusluokissa voidaan käyttää seuraavia ohjelmia: 
1) FEI:n pararatsastusohjelmat 
2) Special Olympics –ohjelmat (SO) 

3) Seurakilpailuissa SRL:n hyväksymät kouluratsastusohjelmat  
 
804.4 Pararatsastusohjelmien sisältämät askellajit:   
 
FEI:n pararatsastusohjelmat 

I (1) käynti 

II (2) käynti ja ravi 

III (3) käynti ja ravi  

IV (4) käynti, ravi ja laukka 

V (5) käynti, ravi ja laukka   

 

 

Special Olympics -ohjelmat 

A (SO) käynti, ravi ja laukka 

B (SO) käynti ja ravi 

C (SO) käynti 

 

 

http://www.ratsastus.fi/
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805 Ratsastajan luokittelu ja taitotaso 

805.1 Luokittelussa määritetään ratsastajan ryhmä I-V. Luokittelun tiedot merkitään 
SRL:n kilpailukorttiin, joka esitetään kilpailukansliassa. Voimassa oleva luokittelu on 
pakollinen aluekilpailuista lähtien. Seurakilpailuissa ratsastaja arvioi oman ryhmänsä 
itse, jos luokittelua ei ole tehty. Jos ratsastajalla on voimassa oleva luokittelu, hänen 
on kilpailtava luokittelussa määritetyssä ryhmässään myös seurakilpailuissa.  

 
805.2 Liikuntavammaisten ratsastajien luokittelun tekee luokittelijakoulutuksen saa-
nut lääkäri tai fysioterapeutti. Näkövammaisten luokittelun tekee silmälääkäri. Kehi-
tysvammaiset ratsastajat, joilla ei ole kehitysvamman lisäksi muita fyysisiä vammoja, 
voivat kilpailla seurakilpailuissa IV-ryhmän ratsastajina. Kotimaan alue- ja kansallisiin 
kilpailuihin kehitysvammaiset ratsastajat tarvitsevat Suomen Paralympiakomitean 
mukaisen luokittelun.  

 
805.3 Luokittelussa määritetään ratsastajan toimintakykyä, ei ratsastustaitoa. Luo-
kittelu voi olla pysyvä tai se tulee tarkistaa luokittelussa sovittavan määräajan puit-
teissa. Mikäli ratsastajan kunnossa tapahtuu huomattavia muutoksia, voidaan luokit-
telu tarkistaa ratsastajan pyynnöstä aikaisemmin, kuitenkin enintään kerran vuo-
dessa. Lisäksi luokittelijalla on aina mahdollisuus kutsua ratsastaja uudelleenluokit-
teluun, jos katsoo sen tarpeelliseksi. 1.10.2019 jälkeen tehtyjä, pysyväksi määritet-
tyjä luokitteluja ei voi uusia ratsastajan pyynnöstä ilman uutta diagnoosia. 
 
805.4 SRL:n Pararatsastuskomitea tai sen valtuuttama henkilö tekee kilpailukortin, 
johon merkitään ratsastajan ryhmä sekä apukeinot/-välineet. Kilpailukortti uusitaan 
luokittelun muuttuessa. 
 
805.5 Myös kansainvälisen luokittelun omaava ratsastaja tarvitsee kotimaan kilpai-
luihin kilpailukortin. Kotimaan kortti tehdään ratsastajan pyynnöstä suomenkielisenä 
FEI:n kansainvälisen luokittelun tiedoilla. Kansainvälinen luokittelu kumoaa aiem-
man kotimaassa tehdyn luokittelun. 

 
805.6 Special Olympics-ratsastajille tarkoitettuihin kilpailuihin voivat osallistua hen-
kilöt, joilla on kehitysvamma, kognitiivinen viive tai kehitysvammalle läheinen kehi-
tys- tai oppimishäiriö. Ne henkilöt, joiden toiminnallinen rajoite perustuu ainoastaan 
liikuntavammaan, käytös- tai tunne-elämän häiriöön tai määriteltyyn oppimishäiri-
öön, eivät kuulu Special Olympics -kilpailuiden piiriin. Special Olympics-ratsastajan 
taitotason arvioi kilpailukohtaisesti SRL:n hyväksymä pararatsastusohjaaja, ratsas-
tuksenohjaaja tai -opettaja, SRL:n valmentajalisenssin omaava valmentaja tai muu 



  11 

 

Pararatsastussäännöt 2023 

 

 

SRL:n nimeämä henkilö. Taitotason mukaan ratsastaja osallistuu A laukka-, B ravi- tai 
C käyntiryhmään. Mikäli ratsastaja kilpailee avoimissa kouluratsastuskilpailuissa 
laukkaa sisältävissä luokissa, ratsastaja kuuluu laukkaryhmään. SO-luokissa omalla 
hevosella ratsastavat ratsastajat kilpailevat omina ryhminään taitotasoittain. 

 

806 Hevonen 

Pararatsastuskilpailuissa sama hevonen/poni saa tehdä korkeintaan kaksi suoritusta 

kilpailupäivänä. Lainahevoskilpailuissa hevosen/ponin omistajan luvalla voi hevo-

nen/poni osallistua lisäksi yhteen käynti- tai raviluokkaan, jolloin hevosen verryttely-

aika on maksimissaan 20 minuuttia/ratsastaja. 

Mikäli ryhmien I-III ratsastaja haluaa käyttää ns. kaverihevosta suorituksensa aikana, 

TPJ määrittää ko. hevosen sijoittumispaikan. 

 

807 Kilpailuasu 

807.1 Kilpailuasun osalta noudatetaan kouluratsastussääntöjä alla olevin täsmen-
nyksin ja poikkeuksin. 
 
807.2 Pararatsastusluokissa kaikki käyttävät kiinnitettyä, kulloinkin voimassa olevan 
EU-turvastandardin mukaista, kypärää. 
 
807.3 Kannukset eivät ole pakolliset. Jos kannuksia käytetään, niiden tulee olla kou-
luratsastussääntöjen mukaiset. Special Olympics -kilpailuissa kannukset ovat kielle-
tyt. 

 
807.4 Näkövammaisen ratsastajan pitää käyttää näkövammaisuuden osoittavaa hi-
hamerkkiä kilpailuiden aikana ratsailla ollessaan. Hihamerkki on keltainen ja noin 10 
cm leveä. 
 
807.5 Paukkuliivit ja turvaliivi ovat sallitut. 
 
807.6 Hanskojen käyttö ei ole pakollista. 
 
808 Satulointi ja suitsitus 
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Satuloinnin ja suitsituksen tulee olla SRL:n kouluratsastussääntöjen (KS II § 428) mu-
kaiset. Lisäksi sallittuja ovat: 

- lännen- tai erikoissatula 
- rintaremmi, häntäremmi, kaularemmi ja pehmeä kahva satulan edessä 
- osittain joustavat ohjat 
- FEI:n ohjelmissa kankisuitsitus  
- yksi solmu ohjassa on sallittu kaikille pararatsastajille. Useampi solmu/ohja 

(edellyttää luokittelua  

Mikäli hevosen satulointi ja/tai suitsitus poikkeaa kouluratsastusäännöissä määrite-
tyistä sallituista varusteista tai edellä esitetyistä, merkitään ne kilpailukorttiin.  
 

809 Rata  

Pararatsastusluokissa käytettävät radat (liite) ovat: 

- rata A, 20 x 60 m 
- rata B, 20 x 40 m  
- rata C (kansainvälinen lyhyt rata, eri kirjaimet) 20 x 40 m   

 

810 Apuvälineet 

810.1 Luokittelutilaisuudessa luokittelija määrittää ratsastajalle profiilin, jonka mu-
kaisia apuvälineitä ja apukeinoja ratsastaja voi kilpaillessaan halutessaan käyttää. 
Muihin apuvälineisiin tulee hakea lupa erillisen ohjeistuksen mukaisesti (kts. sääntö-
liite).   
 
Seurakilpailuissa ratsastaja, jolla ei ole virallista luokittelua, voi käyttää FEI:n pararat-
sastajille hyväksymiä apuvälineitä ja -keinoja tarpeen mukaan hevosen hyvinvointia 
ja turvallisuutta vaarantamatta.  
 
810.2 Kilpaillessaan pararatsastuskilpailussa tai -luokassa tulee ratsastajan esittää 
SRL:n myöntämä kilpailukortti pyydettäessä stewardille ja/tai tuomareille. 
 
810.3 Mikäli ratsastaja käyttää apuvälineitä kaikille avoimissa kouluratsastuskilpai-
luissa, on hänen esitettävä SRL:n myöntämä kilpailukortti kilpailukansliassa ja lisäksi 
informoitava ko. luokkien päätuomaria. 
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810.4  Raippa on sallittu kaikissa pararatsastusluokissa. 

810.5 Ratsastajat, joilla on kilpailukorttiin merkittynä oikeus käyttää ohjelman esilu-
kijaa, voivat halutessaan käyttää ääniyhteyslaitetta, jolloin he kuulevat mikrofoniin 
luetun ohjelman suoraan korvakuulokkeeseensa. Laitteen tekninen toiminta on rat-
sastajan vastuulla.  

810.6 Ratsastajalla on itsellään vastuu siitä, että hän käyttää sallittuja apuvälineitä ja 
laitteita kilpailusuorituksessaan. Mikäli ratsastaja on käyttänyt ei-sallittuja apuväli-
neitä, hänen tuloksensa lopullisesta prosenttimäärästä vähennetään 10 %. Mikäli 
ratsastaja on käyttänyt vääriä laitteita, hänen tuloksensa hylätään. 
 

811 Verryttely ja ohjelman suorittaminen 

- Ryhmien I, II ja III ratsastajien hevosia voi tarvittaessa verrytellä ratsastajan lisäksi 
valmentaja tai ratsastajan nimeämä henkilö maksimissaan 30 minuuttia vuoro-
kaudessa sisältäen myös alku- ja loppuverryttelyn. Urheilijan tulee olla hevosensa 
selässä viimeistään 15 minuuttia ennen arvioitua suoritusaikaa. Ratsastuksen on 
tapahduttava kansallisen tason kilpailuissa stewardin valvonnassa. Ryhmien IV ja 
V sekä kaikki Special Olympics -kilpailuiden ratsastajat verryttelevät hevosensa 
itse.  

- Kilpailun järjestäjä voi osoittaa erillisen hevosten juoksutusalueen. Hevosen ver-
ryttelyyn voi sisältyä hevosen juoksuttamista ilman ratsastajaa enintään 10 mi-
nuuttia, jolloin sivuohjat ja yksi liina sallitaan. 

- Rataan tutustuminen tapahtuu kiertämällä rata radan ulkopuolelta. Jos tämä ei 
ole mahdollista, rata kierretään sisäpuolelta. Rataan tutustumisessa 1-ryhmän 
ratsukkoa saa taluttaa koskematta hevoseen ja 2-ryhmän ratsukolla saa olla mu-
kana hevosen vieressä kulkeva avustaja, joka ei saa kuitenkaan koskea hevoseen 
eikä taluttaa hevosta esimerkiksi ohjista tai riimunnarusta. 

- Näkövammaiset ratsastajat saavat aina tutustua rataan aitojen sisäpuolella. Kun 
suoritus alkaa radan sisäpuolelta, ratsastaja voi käyttää rataan tutustuessaan 
avustajaa, joka ei saa kuitenkaan koskea hevoseen eikä taluttaa hevosta esimer-
kiksi ohjista tai riimunnarusta. Jos luokka alkaa radan ulkopuolelta, näkövammai-
set ratsastajat saavat kiertää radan sisäpuolelta yhden kierroksen jompaankum-
paan suuntaan. 
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- Tervehdyksen voi tehdä pitäen molempia ohjia kädessä. Tällöin tervehtiminen ta-
pahtuu pään nyökkäyksellä.  

- Ohjelman esilukijaa saavat käyttää ratsastajat, joilla on lupa siihen kilpailukor-
tissa. Special Olympics -ratsastajat saavat käyttää aina halutessaan ohjelman esi-
lukijaa. Esilukija lukee ohjelman ja tarvittaessa toistaa ohjelman kohdan, muu 
puhe ei ole sallittua. Ohjelman esilukijan/huutajan tulee sijoittua siten, että luo-
kan puheenjohtajatuomarin valtuuttama toimihenkilö kuulee luettavan ohjelman 
suoraan tai ääniyhteyslaitetta käytettäessä vaihtoehtoisesti korvanapin kautta.  

- Sokeat ratsastajat (B1), heikkonäköiset ratsastajat (B2) ja pararatsastajat, joilla 
on B3-tason näkövamma liitännäisvammana, voivat käyttää 1-13 kirjainten huu-
tajaa.  Jos käytetään yhtä huutajaa, huutaja seisoo kirjaimen x kohdalla. C-kirjai-
men kohdalla olevan huutajan voi korvata myös äänimerkkiä antavalla äänimaja-
kalla. Jos käytetään useampia huutajia, he seisovat kirjainten kohdalla radan ul-
kopuolella ja voivat tarvittaessa myös liikkua kirjaimesta toiseen, jos eivät häiritse 
sillä tuomarien toimintaa. Huutajat voivat seistä radan sisäpuolella, jos he eivät 
maneesin tai kentän koon takia voi sijoittua radan ulkopuolelle.   

- Ratsastaja hankkii itse esilukijan, huutajan/huutajat ja/tai äänimajakan. Äänima-
jakan tekninen toiminta on ratsastajan vastuulla. 
 

812 Sijoituksen määräytyminen ja palkintojen jako 

Luokkakohtaiset palkinnot jaetaan, jos luokassa kilpailee vähintään kolme ratsasta-
jaa.  

Special Olympics -luokissa (ryhmät A, B ja C) voidaan ratsukot ryhmitellä pienempiin 
tasoryhmiin ja palkita näissä ryhmissä. Tasoryhmän koko on 3-8 ratsastajaa. 

Palkintojenjakoon saavutaan jalan lukuun ottamatta voittajahevosta, joka tulee pal-
kintojen jakoon talutettuna. Tästä säännöstä voidaan poiketa puheenjohtajatuoma-
rin päätöksellä.   
 
Osallistuminen palkintojenjakoon on pakollista. Poikkeuksen osallistumiseen voi 
myöntää tuomariston puheenjohtaja tai ao. luokan päätuomari lääkärin tai eläinlää-
kärin todistuksella.  
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Mikäli ratsukko jättää ilman asianmukaista lupaa saapumatta palkintojenjakoon, 
menettää ratsukko oikeuden sijoitukseen ja luokkapalkintoihin. 
 

III SUOMENMESTARUUSKILPAILUT (SM)  

SM-kilpailut ratsastetaan vuosittain.  

SM-kilpailut voidaan järjestää, jos kauden aikana on järjestetty vähintään kolmet (3) 
SRL:n kilpailujärjestelmän mukaiset kansalliset kilpailut. Mestaruuksista kilpaillaan 
ryhmittäin. SRL:n pararatsastuskomitean päätöksellä myös SM-kilpailuissa voidaan 
yhdistää joko rinnakkaiset ryhmät (eli ryhmät I-III ja IV-V) tai kaikki ryhmät. 

Mestaruudesta kilpaillaan kahdessa osakilpailuluokassa. Kilpailut voivat olla kaksipäi-
väiset. 

SM-kilpailuluokkia koskevat erityismääräykset: 

 

- SM-kilpailuissa käytetään uusimpia FEI Para Grand Prix A, B ja vapaaohjelmia. 

  

- Ensimmäisen osakilpailun lähtöjärjestys arvotaan ryhmittäin. 

 
- Toisessa osakilpailussa ratsukot jaetaan 5-6 ratsukon ryhmiin ensimmäisen osa-

kilpailun prosenttimäärien yhteissumman käänteisessä paremmuusjärjestyk-
sessä. Kunkin ryhmän sisällä lähtöjärjestys arvotaan. 
 

- Mikäli ryhmät on yhdistetty, ratsastavat ryhmien I-III ja ryhmien IV-V ratsastajat 
peräkkäin omina ryhminään arvotussa lähtöjärjestyksessä. Tällöin rataa ei tar-
vitse pidentää tai lyhentää ratsastajien välissä. 

- Kaikilla 2. osakilpailuun osallistuvilla ratsukoilla tulee olla vähintään 60.000 % tu-
los ensimmäisestä osakilpailusta. 
 

- Suomen mestaruudesta voidaan kilpailla, kun SM-luokan ensimmäiseen osakil-
pailuun osallistuu vähintään viisi (5) SM-arvosta kilpailevaa.   
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- Jos kutsussa ilmoitettuun SM-luokkaan tai SM-luokan ensimmäiseen osakilpai-
luun osallistuu vähemmän kuin viisi, mutta vähintään kolme mestaruudesta kil-
pailevaa, voidaan kilpailla lajimestaruudesta. 
 

- Saadakseen mestaruusmitalin tulee ratsukon saada hyväksytty tulos molemmista 
osakilpailuista. 
 

- Paremmuus ratkaistaan molempien osakilpailujen yhteenlaskettujen prosentti-
määrien perusteella. Jos prosenttimäärän yhteissumma on sama, ratkaisee jäl-
kimmäinen osakilpailu. 

Mestaruuskilpailuissa palkintojen jakoon saavutaan kilpailuasussa.  
 

IV HALLIMESTARUUSKILPAILUT 

- Kilpailuissa ratsastetaan ryhmän mukainen FEI Para Grand Prix B ohjelma. 

- Hallimestaruuden tulosraja on sama kuin varsinaisen SM-kilpailun tulosraja.  

- Kukin ratsastaja saa kilpailla mestaruudesta vain yhdellä hevosella.  

- Ratsastajan tulee ilmoittaa hevonen, jolla kilpailee mestaruudesta, viimeistään 

lähdönvarmistuksessa tai peruuttamisajankohdan umpeutumiseen mennessä. 

- Muilta osiin noudatetaan varsinaisen SM-kilpailun sääntöjä. 

 

V ALUEMESTARUUSKILPAILUT 

- Aluemestaruuskilpailu voidaan järjestää yhden alueen sisällä tai yhdistäen enin-

tään neljä (4) aluetta. 

 

VI LAINAHEVOSKILPAILUT 

Lainahevoskilpailuja voidaan järjestää seurakilpailuissa.  
 
Lainahevoskilpailuihin ja -luokkiin ilmoittaudutaan järjestäjän kilpailukutsussa mää-
rittämällä tavalla. 
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Järjestäjä hankkii hevoset kilpailua varten. Hevosten pitää olla terveitä, luotettavia ja 
hyvin koulutettuja ratsastettavien ohjelmien vaatimalle tasolle. Niiden tulee olla tot-
tuneita vammaisiin ratsastajiin apuvälineineen ja rampilta ratsaille nousuun. Järjes-
täjän on luokiteltava hevoset ohjelmien vaatimustason mukaan. 

Mikäli hevoset arvotaan, arvonta tehdään ratsastajien läsnä ollessa kilpailukutsussa 
ilmoitettuna ajankohtana. Arvonnan jälkeen ratsastajille järjestetään tilaisuus hevo-
sen koeratsastukseen. Koeratsastus voi kestää enintään 10 minuuttia. Ratsaille 
nousu ei sisälly koeratsastuksen aikaan. Koeratsastuksen suorittaa ratsastaja itse. 
Koeratsastus suoritetaan valvotussa ja turvallisessa tilassa. Koeratsastuksessa ratsas-
tajalla tulee olla siisti ratsastusasu. Ratsastaja voi esittää hevosen vaihtoa koeratsas-
tuksen jälkeen. Hevosen vaihdosta päättävät TPJ, kilpailun johtaja, kilpailun hevos-
vastaava ja tarvittaessa ratsastaja tai ratsastajan edustaja yhdessä. Hevosvaihto tu-
lee perustua turvallisuustekijöihin. Turvallisuustekijöiden takia hevosvaihto voidaan 
tehdä milloin tahansa kilpailun aikana. 

Hevosen omistaja saa antaa hevosensa hoitoa, verryttelyä ja ratsastamista koskevia 
ohjeita järjestäjille. Järjestäjä valvoo, että ohjeita noudatetaan. 

Järjestäjä laatii kilpailuihin aikataulun, jossa huomioidaan ratsastajien verryttely- ja 
suoritusaika sekä hevosen lepotauko. 

Lainahevosen verryttelyaika on enintään 30 minuuttia/ratsukko ja 60 minuuttia/he-
vonen/vuorokausi.  

Lainahevoskilpailuissa sekä kunnia- ja esinepalkinnot että ruusukkeet ja rahapalkin-
not kuuluvat ratsastajalle, ellei muuta ole sovittu. 

Kilpailujen toimihenkilöt: 
Hevosvastaava toimii tallimestarina ja huolehtii hevosten hyvinvoinnista, oikeiden 
varusteiden käytöstä sekä vastaa siitä, että hevoset ovat valmiina sovitussa paikassa 
sovittuun aikaan. 

Hevosten hoitajat huolehtivat hevosten kilpailukuntoon laittamisesta, avustavat rat-
sastajaa hevosen käsittelyssä ja ovat saatavilla koko ratsailla oloajan. 
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LIITE 1 RATA 
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http://www.fei.org/system/files/Code_of_Conduct_Welfare_Horse_1Jan2013_0.pdf#page=1
http://www.fei.org/system/files/Code_of_Conduct_Welfare_Horse_1Jan2013_0.pdf#page=1
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LIITE 2 SPECIAL OLYMPICS -TEHTÄVÄRATA (WORKING TRAIL) 

Tehtäväratoja on kolme tasoa: 
-käynti 4-6 tehtävää 
-käynti/ravi 5-7 tehtävää 
-käynti/ravi/laukka 6-10 tehtävää 
Rata rakennetaan ratsastuskentälle, maneesiin tai aidatulle alueelle. Rataan saa tu-
tustua jalkaisin ennen kilpailua. 
 
Pakolliset tehtävät (käyntiratsastajilla vain kaksi pakollista) 
1. Maapuomit vähintään 4kpl 
2. Pujottelu (kartiot, tynnyrit, tolpat tms.) pujotteluvälit käynti 2 metriä, ravi 3 met-
riä ja laukka 10 metriä 
3. Esineen (pallo, rengas, hernepussi tms.) kuljetus paikasta toiseen, tynnyriltä, tol-
pasta, aidalta 
 
Muita tehtäviä: 
1. Postilaatikko, ota tai laita postia 
2. Liitutaulu, piirrä tai kirjoita jotain 
3. Puomilabyrintti, suunnista labyrintissä astumatta puomin yli 
4. Puomineliö, ratsasta neliöön, pysäytä 5 sekuntia ja ratsasta ulos 
5. Puomipolku, ratsasta puomien välissä 
6. Pysäytä hevonen maapuomin eteen, päälle tai taakse 
7. Voltti, ympyrä tai kahdeksikko kartion, tynnyrin tms. ympäri 
8. Peruutus 
9. Siirtymiset askellajista toiseen 
 
Arvostelu: 
Aikaa ei mitata 
Jokaisesta tehtävästä saa max. 10 pistettä 
-ratsastajan istunta, taidot ja apujen käyttö max. 5 pistettä 
-tehtävän suorittaminen max. 5 pistettä 
-virhepiste -1 (esimerkiksi väärä tie, puomin kolautus, puomin yliastuminen, väärä 
käsi esineen poimimisessa, väärä askellaji) 
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LIITE 3 APUVÄLINETYÖRYHMÄN TOIMINTATAVAT 

Apuvälinetyöryhmä käsittelee muut kuin profiilin mukaiset apuvälinehakemukset 

kotimaan kilpailuja varten. Kun parajaos/komitea on järjestäytynyt vuodelle 2023, 

lakkautetaan apuvälinetyöryhmä ja kaikki apuvälineitä koskevat kysymykset ja pää-

töksenteko ohjataan luokittajille. 

- Työryhmään kuuluvat vuonna 2023 maajoukkueen joukkueenjohtaja Tanja 

Takkula, FEI-paratuomari Marjukka Manninen, SRL:n pararatsastuskomitean 

pj. Päivi Anttila sekä pararatsastusohjaaja, fysioterapeutti Merja Miettinen.  

 

- Hakemus täytetään SRL:n kotisivuilta www.ratsastus.fi löytyvällä lomakkeella. 

Hakemukseen liitetään kuvat apuvälineestä, perustelut käyttötarpeesta sekä 

mahdolliset lääketieteelliset dokumentit, jotka tukevat apuvälineen käyttötar-

vetta. 

  

- Apuvälineiden tulee olla sellaisia, jotka eivät vaaranna ratsastajan turvalli-

suutta ja/tai hevosen hyvinvointia ja niiden tarve on oltava lääketieteellisistä 

syistä perusteltavissa. 

  

- Sama työryhmä voi käsitellä apuvälinehakemuksia myös niiden osalta, jotka 

eivät voi saada luokittelua, mutta jotka tarvitsevat apuvälinettä lääketieteelli-

sesti perusteltavissa olevasta syystä. Tällöin ei kuitenkaan voida myöntää lu-

pia apuvälineisiin tai -keinoihin, joiden voidaan katsoa tuovan kilpailuetua 

muihin nähden (esim. raippa).  

 

 

 

 

 

  

 

http://www.ratsastus.fi/
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LIITE 4 TUOMARISTON PUHEENJOHTAJA (TPJ) 

- Paraluokkien ollessa ns. tavallisten kouluratsastuskilpailujen yhteydessä, 

TPJ:nä voi kilpailupäivänä paraluokkien ajan toimia koulutuomarioikeuksiltaan 

ylimmän tuomarioikeuden omaava paratuomari, mikäli kilpailun TPJ:llä ei ole 

paratuomarioikeuksia. Tästä tulee sopia ennen kilpailujen alkamista lähtölisto-

jen julkaisemisen yhteydessä.  

- Parakilpailuissa TPJ:na toimii kilpailun järjestäjän kanssa sovittu paratuomari 

tai aluekilpailuissa vähintään IIIK-luokan tuomari.  

- Mikäli ryhmien I-III ratsastaja haluaa käyttää ns. kaverihevosta suorituksensa 

aikana, TPJ määrittää ko. hevosen sijoittumispaikan. 

- Urapolku: suositellaan, että TPJ:na toimivalla paratuomarilla olisi vähintään 

yhden vuoden kokemus paratuomarina toimimisesta. 

 


