
FEI PARARATSASTUS KOULUOHJELMA  RATA 20m X 60m  RYHMÄ V 
 
INTERMEDIATE VAPAAOHJELMA 2023 
 
Kilpailu: ________________________ Pvm: _________     Tuomari: ___________________ Piste: _____ 
 
Kilpailija nro: ____   Nimi: _______________________ Seura: _______  Hevonen: ____________________ 
 
Suoritusaika 4'30'' - 5'00''       Hevosen vähimmäisikä 6 vuotta 
 
Ohjelmassa kielletyt liikkeet: Piaffe/Passage. Sarjavaihdot jokaisella tai joka 2. askeleella, kokopiruetit 
laukassa. Ratsastajan tarkoituksellisesti esittäessä̈ tällaisia liikkeitä̈, tulee jokaisesta liikkeestä̈ 8 
virhepistettä̈ ja koreografiapisteet 5 tai vähemmän. 
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Huomautuksia 

1. Sisääntulo ja pysähdykset suorituksen 
alussa ja lopussa 

10     

2. Koottua käyntiä (vähintään 20m) 10     

3. Takaosakäännös kootussa käynnissä 
vasemmalle ja/tai oikealle 

10     

4. Lisättyä käyntiä (vähintään 20m) 
 

10  2   

5. Voltti vasemmalle (10m Ø) kootussa 
ravissa 

10     

6. Voltti oikealle (10m Ø) kootussa ravissa 10     

7. Avotaivutus vasemmalle kootussa ravissa 
(vähintään 12m) 

10  2   

8. Avotaivutus oikealle kootussa ravissa 
(vähintään 12m) 

10  2   

9. Lisättyä ravia 10     

10. Vastalaukkaa (vähintään 20m) kootussa 
laukassa vasemmalle 

10     

11. Vastalaukkaa (vähintään 20m) kootussa 
laukassa oikealle 

10     

12. Laukanvaihto käynnin kautta vasemmasta 
laukasta oikeaan laukkaan 

10  2   

13. Laukanvaihto käynnin kautta oikeasta 
laukasta vasempaan laukkaan 

10  2   

14. Lisättyä laukkaa 10     

15. Siirtymiset askellajien sisällä ja välissä 10     

 Tekniset pisteet yhteensä 200     

 Vähennykset 

Ratsastus omaa luokitteluaan alemmassa 
ryhmässä aiheuttaa -10 %-yksikön 
vähennyksen lopputuloksesta 

Väärinratsastus tai unohdus:  

1. väärinratsastus = 0,5 %-yksikön 
vähennys lopputuloksesta  

2. väärinratsastus = 1,0 %-yksikön 
vähennys lopputuloksesta   

3. virhe = hylätään  

0,5 %-yksikön vähennys jokaisesta muusta 
virheestä. 

    



FEI PARARATSASTUS KOULUOHJELMA  RATA 20m X 60m  RYHMÄ V 
 
INTERMEDIATE VAPAAOHJELMA 2023 
 

Ei-sallittujen apuvälineiden käyttö 
aiheuttaa 10 %-yksikön vähennyksen 
lopputuloksesta. 

 Lopulliset tekniset pisteet yhteensä     

 Taiteelliset pisteet * 
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Huomautuksia 

1. Tahti, eteenpäinpyrkimys ja joustavuus 
Askellajit (vapaus ja säännöllisyys), 
lennokkuus (eteenpäinpyrkimys, askeleen 
joustavuus, selän jäntevyys ja takaosan 
työskentely) 

10  4   

2. Hevosen ja ratsastajan välinen 
sopusointu ja yhteistyö 
Kuuliaisuus (tarkkaavaisuus ja 
luottavaisuus), liikkeiden keveys ja 
vaivattomuus, suoruus, tuntuma 
(kuolaintuntuman pehmeys ja etuosan 
keveys) 

10  4   

3. Ratsastustaidot 
Ratsastustaito ja apujen käytön tehokkuus, 
oikeiden teiden seuraaminen, selkeys ja 
liikkeiden sujuvuus. 

10  4   

4. Koreografia 
Radan hyväksikäyttö. Kekseliäisyys. 
Luovuus. Sopivuus hevoselle. 

10  4   

5. Musiikki ja sen tulkinta 10  4   

 Taiteelliset pisteet yhteensä 200     

 *) arvostelussa voidaan antaa pisteitä 1 desimaalin tarkkuudella (esim. 7,3) 

 Vähennykset / rangaistuspisteet 

Jokaisesta tarkoituksellisesti esitetystä 
kielletystä liikkeestä vähennetään 
kahdeksan (8) pistettä. 

     

 Lopulliset taiteelliset pisteet yhteensä      

 Lopulliset taiteelliset pisteet 
prosentteina (pisteet jaettuna 1,5:lla) 

Aikarangaistus: Jos ohjelma alittaa 4’30 
min tai ylittää̈ 5 min, vähennetään 
taiteellisten pisteiden yhteissummasta 
0,5 %-yksikköä 

     

 Lopulliset tekniset pisteet prosentteina 
(pisteet jaettuna 1,5:lla) 

     

 Lopputulos prosentteina 
(Tekniset + taiteelliset pisteet %:na 
jaettuna 2:lla) 

     

 Mikäli kahdella kilpailijalla on sama lopputulos kolmella ensimmäisellä sijalla, ratkaistaan ratsukoiden välinen 
paremmuusjärjestys taiteellisten pisteiden yhteissumman perusteella. Mikäli taiteelliset pisteet ovat samat, on tulos 
tasapeli. 

 
Järjestäjä: _________________________ Tuomarin allekirjoitus: ______________________________ 


