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Seminaarin sisältö

• Aloitus ja esittelyt 

• Pararatsastuksen toimintasuunnitelma 
2021

• Sääntömuutokset 2021

• Kilpailukalenteri 2021
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Pararatsastuskomitean
toimintasuunnitelma 2021



Tapaamiset, kokeilutilaisuudet ja leirit 
• Pararatsastuksen lajiseminaari (urheilu- ja kilpailupainotteinen) 

syyskokousviikonlopun yhteydessä
• Pararatsastustoimijoiden tapaaminen Tampereen Hevoset-messuilla 

(harrastustoimintapainotteinen)
• Vertaistukihenkilöiden tapaaminen Tampereen Hevoset-messuilla
• Ohjaajakurssin yhteydessä Ypäjällä järjestetään SO-minileiri ja/tai kaikille 

avoin minileiri. 
• Tervetulo- ja infotilaisuuden kilpailutoiminnasta kiinnostuneille Ypäjällä 

paramaajoukkuekatsastuksen yhteydessä. 
• Luokittelutilaisuudet: alkuvuodesta Oulussa sekä kevään 

maajoukkueleirin ja syksyn maajoukkuekatsastuksen yhteydessä. 
• Osallistuminen Apuvälinemessujen Liikuntamaahan. Tapahtuman 

yhteydessä järjestetään myös sidosryhmien (tallineuvojat, seurakehittäjät, 
pararatsastusohjaajat, ratsastusterapeutit, sosiaalipedagoginen 
hevostoiminta) tapaamisia, jolloin he pääsevät samalla tutustumaan 
laajasti myös muuhun vammaisurheilun tarjontaan. 

23.11.2020



Kilpailut 
• Komitea tukee kotimaan kilpailujärjestäjiä taloudellisesti 

tuomarituella. 
• Kilpailujärjestäjiä rohkaistaan järjestämään eri puolilla Suomea 

lainahevosilla seuratason pararatsastuskilpailuja.
• Komitea varmistaa riittävän laajan kilpailutarjonnan, jotta 

pararatsastuksen SM-kilpailut saadaan toteutettua ensisijaisesti 
kouluratsastuksen SM-kilpailujen yhteydessä. 

• Suomenratsujen kuninkaallisissa sekä Ratsastuskouluoppilaiden 
valtakunnallisessa mestaruuskilpailussa on mukana 
pararatsastusluokka.

• Aluemestaruuskilpailut kaikilla alueilla (yhdistettyjen kilpailujen 
mahdollisuus). 

• Special Olympics -mestaruuskilpailut järjestetään 
kouluratsastuksessa sekä tehtäväratakilpailuna. 

• Hallimestaruudet järjestetään mahdollisuuksien mukaan.
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Koulutukset ja materiaalit 

• Komitea järjestää yhden pararatsastajan
avustajakurssin.

• Järjestetään tuomarikoulutus ja/tai 
skaalantarkastus.

• Uusi, yhdistetty pararatsastuksen
koulutusmateriaali valmistuu. 

• Pararatsastuksen ohjaajakoulutuksen haku 
avataan ja kurssi pyritään saamaan alkuun.
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Pararatsastuksen aluetoiminta

• Alue voi hyödyntää seura- ja harrastetukea 
verkoston yhteistapaamiseen.

• Pararatsastusvastaavat kokoontuvat 
aluetapaamisen yhteydessä tammikuussa sekä 
harrastustoimintaan painottuvassa 
tapaamisessa Tampereen Hevoset 2021 -
messujen yhteydessä.

• Aktivoidaan komitean ja aluevastaavien 
yhteistyötä
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Muu toiminta ja yhteistyö 

• Komitea jatkaa yhteistyötä ratsastusterapeuttien, 
sosiaalipedagogisen hevostoiminnan, 
Paralympiakomitean sekä vammaisjärjestöjen 
kanssa. 

• Komitea jatkaa pitkäkestoista yhteistyötä 
Uudenmaan Lions Clubien Vermo-toimikunnan 
kanssa Lions-ravitapahtuman järjestämisessä. 
Tapahtuman tuotot ohjataan pararatsastukselle.

• SO-toiminta on ollut osana liiton toimintaa 10 
vuotta. Huomioidaan ja nostetaan esille tämä asia 
vuoden 2021 toiminnassa.
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Kilpailusääntömuutokset KS VIII 
2021



Kilpailusääntömuutokset KS VIII

• SM-kilpailut

• Hallimestaruussäännöt

• Tuomariston puheenjohtajan kirjaaminen 
lajisääntöihin 

• FEI:n sääntömuutokset
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Kilpailusääntömuutokset KS VIII
• Muutos SM- kilpailun sääntöihin 812 SM-kilpailuluokkia koskevat 

erityismääräykset (ensimmäinen ranskalainen viiva):
– Ensimmäisen osakilpailun lähtöjärjestys arvotaan. 
– Toisessa osakilpailussa ratsukot jaetaan 5-6 ratsukon ryhmiin 

ensimmäisen osakilpailun prosenttimäärien yhteissumman 
käänteisessä paremmuusjärjestyksessä. 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 tarvitse pidentää tai lyhentää ratsastajien välissä.

• Muutos SM- kilpailun sääntöihin 812 SM-kilpailuluokkia koskevat 
erityismääräykset (toinen ranskalainen viiva):
– Kaikilla 2. osakilpailuun osallistuvilla ratsukoilla tulee olla vähintään 

60.000 % tulos ensimmäisestä osakilpailusta.
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Kilpailusääntömuutokset KS VIII
Lisäys: Hallimestaruussäännöt pararatsastussääntöihin
• Kilpailuissa ratsastetaan FEI:n henkilökohtainen 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.
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Kilpailusääntömuutokset KS VIII
• Tuomariston puheenjohtajan kirjaaminen lajisääntöihin 

(kirjataan sääntöjen liitteeksi vuonna 2021)
– 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 lähtölistojen julkaisemisen 
yhteydessä. (Suositellaan kirjoitettavan myös koulusääntöihin.)

– Parakilpailuissa TPJ:na toimii kilpailun järjestäjän kanssa sovittu 
paratuomari aluekilpailutasolta ylöspäin.

– TPJ:nä toimiva tuomari määrittää ryhmissä I-III mahdollisesti käytössä 
olevan ns. kaverihevosen paikan.

– Urapolku: Suositellaan, että TPJ:na toimivalla paratuomarilla olisi 
vähintään yhden vuoden kokemus paratuomarina toimimisesta.
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Kilpailusääntömuutokset KS VIII
FEIn sääntömuutokset liitteeksi KS VIII

808 Satulointi ja suitsitus
Satuloinnin ja suitsituksen tulee olla SRL:n kouluratsastussääntöjen (KS 
II § 428) mukaiset. Lisäyksenä nykyisiin:

• Ohjat – yksi solmu ohjassa on sallittu kaikille pararatsastajille. 
Useampi solmu/ohja edellyttää luokittelua.

810 Apuvälineet
• Ratsastajalla on itsellään vastuu siitä, että hän käyttää sallittuja

apuvälineitä ja laitteita kilpailusuorituksessaan. Mikäli ratsastaja on 
käyttänyt ei-sallittuja apuvälineitä, hänen tuloksensa lopullisesta
prosenttimäärästä vähennetään 10 %. Mikäli ratsastaja on käyttänyt
vääriä laitteita, hänen tuloksensa hylätään.
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Kilpailusääntömuutokset KS VIII
FEIn sääntömuutokset liitteeksi KS VIII

806 Hevonen

• Mikäli ryhmien I-III ratsastaja haluaa käyttää ns. kaverihevosta 
suorituksensa aikana, TPJ määrittää ko. hevosen sijoittumispaikan.

812 Sijoituksen määräytyminen ja palkintojen jako

• Osallistuminen palkintojenjakoon on pakollista. Poikkeuksen 
osallistumiseen voi myöntää tuomariston puheenjohtaja tai ao. luokan 
päätuomari lääkärin tai eläinlääkärin todistuksella. 

• Mikäli ratsukko jättää ilman asianmukaista lupaa saapumatta 
palkintojenjakoon, menettää ratsukko oikeuden sijoitukseen ja 
luokkapalkintoihin.
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Kilpailukalenteri



Kilpailukalenteri v 2021
21.2. Ypäjä Winter Dressage, kansallinen
25.-28.3. Ypäjä CDI, kv
23.-25.4. Ypäjä Spring Dressage (para pe-la), kansallinen
30.6.-4.7. NBCH Ypäjä, kv
2.7. Ypäjä, Ratsastuskouluoppilaiden mestaruudet, seura (päivämäärää 
selvitellään)
10.-11.7. Suonenjoki Strawberry Challenge, alue ja kansallinen
2.-5.9. Suomenhevosten Kuninkaalliset, Ypäjä, alue ja kansallinen
29.-31.10. Ypäjä Dressage Challenge, kansallinen
Koulu-SM on Woikoskella, Kipassa 24.-26.6. ja 21.-22.8.2020. Para-SM 
mahdollisesti tässä yhteydessä.
SO-mestaruudet ovat syys-lokakuussa, mahdollisesti Harju

Seuratason kilpailut:
• 2 kpl Okeroinen Lahti
• Savijärvi, Sipoo
• Lisäksi aluemestaruudet syksyllä
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Palautteen antaminen
• Komitea on saanut kuluneen vuoden aikana 

erilaista palautetta mm. kilpailunjärjestäjiltä 
sekä kilpailijoilta:

• Jos on mahdollista;
– anna palaute / ole yhteydessä mahdollisimman pian
– keskustele asiasta suoraan asianosaisen tahon / 

henkilön kanssa
– yksilöi antamasi palaute ja anna ideoita tilanteen 

parantamiseksi / ylläpitämiseksi

Luomme itse positiivista julkikuvaa lajistamme ja 
voimme omalta osaltamme vaikuttaa yhteistyöhön  

☺



Kiitos osallistumisestasi!
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