OHJEITA
KANSAINVÄLISIIN KILPAILUIHIN/
EDUSTUSKILPAILUIHIN
LÄHTEVILLE RATSASTAJILLE

Ohjeet: Kikko Kalliokoski

KUN SUUNNITTELET KILPAILUMATKAA ULKOMAILLE

Huomioi seuraavat asiat:
▪

Hevosen ja ratsastajan kilpailuluvat
Kilpailuluvat - Suomen Ratsastajainliitto (ratsastus.fi)

▪
▪

Rokotukset kansainvälisten sääntöjen mukaan
Traces (Trade Control and Expert System), aikaisintaan 48 h ennen matkaa, vain
virkaeläinlääkäri voi tehdä. Traces- terveystodistus - Hippos
Ponille Fei:n mittaustodistus
Ponimittaus KV-kilpailuissa - Suomen Ratsastajainliitto (ratsastus.fi)
Fei-rekisteröinti, ennen rekisteröintiä täytyy
hevosella/ponilla olla mikrosiru
Hevosen Fei-passi
Hevosen FEI-tunnistekortti - Suomen
Ratsastajainliitto (ratsastus.fi)

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Ratsastajan passi.
Kansainvälinen sairasvakuutuskortti.
Tarkista matkavakuutuksen kattavuus.

▪
▪

Muita mahdollisia verikokeita hevosesta, esim. Liettua ja Unkari vaativat (testien
tekeminen ruokavirastossa vaatii kaksi viikkoa).
KV kilpailukutsusta löytyvät vaatimukset.

▪

Kengitys, ettei ole juuri ennen matkaa

▪

Matkasuunnitelma, kuljetus yhdessä vai yksin, traileri vai hevosauto. Huomioitava eri
maiden vaatimukset. Kuljetuskaluston turvallisuus ja sopivuus pitkälle matkalle.
Kuljetukseen ammoniakinpoistojauhe kuivikkeiden alle.
Reitit hevosautolla, matkalla saattaa olla liian matalia siltoja.
Yöpymispaikat etukäteen.
Tietullit

▪
▪
▪
▪
▪

Fei:n kilpailukutsuun tutustuminen, tarkista kutsu useampaan kertaan, muutoksia
saattaa tulla vielä kilpailuviikolla. Viimeisin versio aina FEI:n database. FEI-| FEI

▪
▪
▪
▪

VET check (eläinlääkärintarkastus) harjoittelua etukäteen.
Fei SportApp, täältä löytyy kansainvälisien kilpailujen kutsuja. FEI SportApp | FEI
Ratsastajan doping, KAMU appi KAMU -lääkehaku (suek.fi)
Hevosen doping, Fei:n | FEI

▪

Tarkista kyseisen maan lait dopingia varten,
maan lait menevät FEI:n sääntöjen edelle.

▪

SRL:n laivaedut.

ILMOITTAUTUMISET KV-KILPAILUIHIN
▪
▪

▪

▪

▪

Arvokilpailuissa SRL hoitaa kaikki ilmoittautumiset
KV-kilpailut SRL:n kautta, sähköpostilla tieto kilpailusta minttu.kuusisto@ratsastus.fi
o mainitse selvästi: kilpailun paikkakunta ja päivämäärä, hevosen nimi ja FEI
numero sekä mitä tasoa hevonen menee
o esim. CSI Drammen, NOR 1.-4.5. Hevonen 1, FEI 10SF102 CSI2* / Hevonen 2,
FEI 11SF103 CSIYH1*
Esteratsastus: ratsastaja voi itse käyttää FEI:n invitation systeemiä ja lisätä entrynsä
systeemiin hevosineen, 2* kilpailut ja siitä ylöspäin (<- nämäkin SRL:n täytyy
vahvistaa)
Jos KV-kilpailu avattu KIPAan, niin silloin ilmoittautuminen sen kautta,
KIPA | LandingPage (ratsastus.fi)

Mitä kvaaleja tarvitaan osallistumiseen kansainväliseen kilpailuun:
Yleiset valintaperiaatteet edustustehtäviin - Suomen Ratsastajainliitto (ratsastus.fi)

ENNEN MATKAA:
▪
▪
▪
▪
▪

Aloita juottaminen ajoissa.
Aloita kuumeen mittaaminen. Kirjaa ylös!
FEI How To - Kuinka syöttää hevosen lämpötiloja FEI HorseAppissa
Selvitä mikä valuutta ja maksutapa onnistuu kilpailupaikalla.
Tarkista vakuutusyhtiöltäsi onko hevosesi vakuutus voimassa ulkomailla.
Tarkista kuljetuskaluston voimassa oleva vakuutus ulkomailla.

▪

Kyseisen maan palkintojenjakoprotokolla. Esimerkiksi kunniakierros saatetaan tehdä
eri suuntaan kuin Suomessa.

▪

Laiva, millainen laivapaikka eri yhdistelmille.

▪

Matkalle kannattaa ottaa mukaan esimerkiksi oma kottikärry, talikko sekä kuumalla
ilmalla tuulettimia. Tuulettimien kannattaa olla akkukäyttöisiä, koska sähköjohtojen
vetäminen bokseihin saattaa olla kielletty palovaaran vuoksi.

▪

Kilpailujärjestelyistä kannattaa olla yhteydessä -Minttu Kuusisto / Ratsastajainliitto
minttu.kuusisto@ratsastus.fi , kilpailutiedotteita lähetetään vain arvokilpailuihin
osallistuville PM/EM/MM.

▪

Vain arvokilpailuihin nimetyt valmentajat ja joukkueenjohtajat (jojo) maksetaan
SRL:n toimestaoikkeuksena on voinut olla kilpailut, joihin lähtee paljon
ensikertalaisia. Arvokilpailuissa SRL maksaa perinteisesti entryt ja muut pakolliset
maksut (boxit, manure, eacdmp) järjestäjälle - paitsi kenttä ja vikellys. Matkatukea
voi anoa takautuvasti, tästä ilmoitetaan kilpailuun osallistuneille ratsastajille.

▪

Edustusvaatteita - kenelle ja mitä – selviää liiton toimistosta.

Näitä pyydetään siinä vaiheessa, kun ilmoittaudut
KIPAan/Mintulle
▪
▪
▪
▪

Tack box (ylimääräinen karsina kaapeille ja muille
tavaroille, heinille)
Sähköpaikka.
Karsina puru/olki
Non competing (ei kilpailevat) hevoset
kisapaikalla.

MATKAN AIKANA:
▪
▪

▪

Juottaminen, erittäin tärkeää saada hevonen
juomaan matkan aikana.
Kuumeen mittaaminen, mittaa kuumetta aamulla ja illalla.
Kirjaa sähköisesti FEI HorseApp tai kilpailupaikalla saattaa
olla karsinan ovessa valmiiksi lappu sitä varten.
FEI How To - Kuinka syöttää hevosen lämpötiloja FEI HorseAppissa
Varaa matkalle riittävästi kuivikkeita hevosautoon.

▪
▪
▪
▪

Varaa matkalle riittävästi heinää mukaan.
Hevosten ulkoilutus/kävely matkan aikana.
Päästä hevonen venyttämään kaulaansa alas riittävän usein matkalla,
kuljetuskuumeen riski vähenee.
Liikuta ja kuumalla suihkuta hevostasi/poniasi riittävän usein

▪ Varaudu siihen, että matkalla voi tapahtua ihan mitä tahansa!

KILPAILUPAIKALLA
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Kansainvälisissä kilpailuissa hevoset/ponit asuvat kilpailupaikalla, jos viet
hevosen/ponin alueen ulkopuolelle, se saattaa johtaa hylkäämiseen
Kilpailupaikalle saavuttaessa noudata tarkoin
järjestäjän ohjeita.
Hevosia ei oteta ulos kuljetusautosta
ennen kuin siihen saa luvan.
Hevosten eläinlääkärin tarkistus,
ole ajoissa paikalla.
Muista vahvistaa seuraavan päivän
starttisi edellisenä iltana ajoissa.
Kolmen päivän kilpailut, viimeisenä
“finaali”, finaaliin voi osallistua vain
yhdellä hevosella.
Show office systeemi, passit jäävät, kunnes kaikki maksettu. Arvokilpailuissa vain
joukkueenjohtajat asioivat show officessa.
Palkintojen maksu. Kilpailupaikasta riippuen systeemi saattaa poiketa.

MATKAN JÄLKEEN:
▪

▪

Kuumeen mittaamista jatketaan
muutama päivä.
Seuraa että hevosesi juo myös matkan
jälkeen hyvin.

