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1. Yleistä 

Islanninhevosten askellajiratsastuskilpailuissa noudatetaan Kansainvälisen Islanninhevosyhdistysten 

kattojärjestön FEIF:n (International Federation of Icelandic Horse Associations) sääntöjä 

(https://www.feif.org/sport-dept/documents/), SRL:n KS I sääntöjä sovelletusti, sekä 

gaedingakeppnikilpailuissa lisäksi LH:n sääntöjä 

(https://www.lhhestar.is/static/files/Gaedingadomar/rules_on_gaed/gaedingakeppni_rules_2017_jun2017

.pdf). 

FEIF:n säännöt ovat voimassa aina 1.4. alkaen seuraavan vuoden maaliskuun loppuun. LH:n säännöt ovat 

voimassa toistaiseksi. 

Suomen Islanninhevosyhdistyksen (SIHY) alainen Urheiluvaliokunta laatii vuosittain ohjeistuksen 

kilpailuiden järjestämisestä FEIF:n sääntöjen pohjalta.  

Näiden lajisääntöjen tarkoituksena on kirjata askellajiratsastuksen erityispiirteet sekä poikkeamat SRL:n 

Yleisiin sääntöihin (KS1). 

Askellajikilpailuissa ei ole nimitettyä tuomaripuheenjohtajaa etukäteen, vaan kunkin kilpailun tuomaristo 

valitsee keskuudestaan päätuomarin ennen kilpailujen alkua. 

2. Kilpailujärjestelmä 

SIHY valmistelee vuosittain kilpailujärjestelmän, mikä määrittelee kilpailuiden järjestämisen 

perusperiaatteet (Liite 1). Kilpailuja voivat järjestää sekä SIHY sekä SIHY:n alaiset paikalliskerhot, (seura-, 

alue, kansalliset- ja WR-kilpailut), SRL:n jäsentallit (seura ja aluekilpailut) ja muut SIHY:n hyväksymät 

järjestäjät. 

Kilpailutasot noudattavat SRL:n kilpailutasoja (seura, alue, kansallinen ja kansainvälinen). Kansainvälinen 

kilpailu on aina WorldRanking (WR) -kilpailu, jolloin WR-luokkien yli 5,5 pisteen kilpailutulokset kirjataan 

FEIF:n ylläpitämään kansainväliseen WR-tilastoon. WR-kilpailujen järjestämisvaatimukset ja -ohjeet ovat 

FEIF:n säännöissä.  

Kilpailuiden ilmoittautumiseen käytetään SRL:n kilpailupalveluohjelma KIPA:a SRL:n ohjeiden mukaan. 

Virallisissa kilpailuissa tulee käyttää askellajikilpailuihin tarkoitettua tulospalvelujärjestelmää (esim. IceTest 

NG).  

Kaikkia FEIF:n ja LH:n hyväksymiä kilpailuluokkia voidaan järjestää Suomessa sääntöjen mukaisesti.  

PM-kilpailut myöntää NIHC (Nordic Icelandic Horse Collaboration) ja MM-kilpailut FEIF. 

Kilpailulupavaatimuksissa noudatetaan SRL:n sääntöjä. 

3. Suomenmestaruuskilpailut  

Suomen mestaruudesta voidaan kilpailla, kun SM-luokkaan ilmoittautuu vähintään kolme (3) SM-arvosta 

kilpailevaa kilpailijaa. Tämä rajaus on tehty askellajiratsastuksen vuosittaiset kilpailijamäärät huomioon 

ottaen. 

Mikäli kutsussa ilmoitettuun SM-luokkaan ilmoittautuu vähemmän kuin kolme kilpailijaa, voidaan jakaa 

lajimestaruus. SIHY päättää vuosittain karsintarajat kilpailuihin osallistumiseen.  

Järjestettävät luokat ovat T8, T1, T2, V5, V1, F1, P1, P2, PP1, P3 ja P1 ikäryhmissä juniorit, nuoret ja seniorit. 

Lisäksi jaetaan palkinnot neli- ja viisikäyntikombinaatioissa. Kilpailuluokkia voidaan myös jättää pois 

järjestäjän päätöksellä esimerkiksi osallistujien vähyyden vuoksi.  



 

4. Kilpailukutsu 

SIHY yhdessä paikalliskerhojen kanssa laatii kilpailukalenterin vuosittain. Kilpailun järjestävän tahon tulee 

kirjata kilpailukalenterin mukaisen kilpailun kutsu Kipaan SRL:n sääntöjen mukaan. 

Kilpailukutsun hyväksyy SIHY:n vahvistama kutsuntarkastaja, joka voi olla erikseen vahvistettu toimihenkilö, 

esim. Kipa-vastaava, Urheiluvaliokunnan jäsen ja/tai SIHY:n johtokunnan jäsen. Järjestäjän tulee noudattaa 

FEIF:n ja SIHY:n ohjeita kilpailukutsun laatimisesta, toimittamisesta ja hyväksymisestä sekä SRL:n sääntöjä 

kilpailukutsun julkaisuajankohdasta (viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kilpailun alkua). 

SIHY ratkaisee kutsun tai tiedotteen tulkinnassa mahdollisesti ilmenevät erimielisyydet kuultuaan järjestäjiä 

ja kilpailijoita. 

5. Kilpailun peruutus 

Kilpailu voidaan peruuttaa kilpailujärjestäjän päätöksellä ja siitä tulee ilmoittaa SIHY:n Urheiluvaliokunnalle. 

Ilmoitus tehdään myös kilpailijoille, mikäli ilmoittautuminen tai kilpailu on jo alkanut. 

6. Kilpailumaksut ja maksujen palautus 

Kilpailujärjestäjä voi määritellä kilpailukutsussa lähdön viimeisen peruuttamisajankohdan, jolloin kilpailijalle 

palautetaan lähtömaksu. Jos peruutusta ei tehdä ennen järjestäjän ilmoittamaa lähdön varmistusta tai 

peruuttamisaikaa, lähtömaksua ei palauteta. 

7. Osallistumiseen vaadittavat tulokset 

Askellajikilpailuissa ei ole kilpailutasokohtaisia karsintarajoja SM-kilpailuja lukuun ottamatta, joiden 

karsintarajat SIHY vahvistaa vuosittain. 

8. Kilpailijoiden ikäryhmät 

Sport-kilpailuissa ratsastajat jaetaan kolmeen eri ikäryhmään syntymävuoden perusteella. Ikäryhmä 

määräytyy sen perusteella paljonko vuosia ratsastaja täyttää kuluvana vuotena. Ratsastaja voi osallistua 

ikäänsä ylempiin ikäryhmiin kansainvälisissä kilpailuissa FEIF:n säännöissä määriteltyjen ehtojen mukaan.  

Seniorit   22 vuotta ja sitä vanhemmat 

Nuoret    16–21 vuotta 

Juniorit enintään  15 vuotta  

Gaedingakeppnikilpailuissa ikäryhmiä on neljä (4). Ratsastaja voi osallistua ikäistään vanhempien ryhmään. 

Tällöin hän kilpailee tasaveroisena ko. ryhmässä, eikä häntä palkita oman ikäryhmän mukaisesti. 

Aikuiset   22 vuotta ja sitä vanhemmat 

Nuoret aikuiset   18–21 vuotta 

Nuoret    14-17 vuotta 

Lapset enintään  13 vuotta 

9. Hevosen osallistumisoikeus 

Kaikkien kilpailuihin osallistuvien hevosten tulee olla merkittynä kansalliseen hevosrekisteriin SRL:n 

sääntöjen mukaisesti, minkä lisäksi niiden tulee löytyä islanninhevosten kansainvälisestä tietokannasta 

World Fengurista ja niillä tulee olla FEIF-ID (FEIF International Identification Number). 

Hevosen päivittäisten lähtöjen määrä on määritelty FEIF:n säännöissä. Kilpailualueella hevonen tulee olla 

tunnistettavissa. 



 

10. Sallitut varusteet 

Askellajiratsastuskilpailuissa noudatetaan FEIF:n varuste- ja kengityssääntöjä. Hevosen ja ratsastajan 

varusteet tarkastetaan pistokokein jokaisessa kilpailussa. WR-kilpailuissa on tarkistettava vähintään 25 % 

karsintoihin osallistuvista hevosista ja kaikki finaaleihin osallistuvat hevoset. SM-kilpailuissa 

varustetarkastus suoritetaan jokaisen lähdön jälkeen. 

11. Palkinnot 

Palkitsemissäännöissä noudatetaan FEIF:n ja SRL:n ohjeistusta.  

Sijoituksia on kuitenkin sallittua jakaa myös pienemmillä osallistujamäärillä SRL:n säännöistä poiketen.  

Finaaleissa palkitaan kaikki finaaliin osallistuneet ratsukot (ruusukepalkinto). 

Kilpailujärjestäjä päättää palkintojen arvosta. Rahapalkinnot eivät ole sallittuja. 

12. Kaupalliset- ja mediaoikeudet 

SRL:llä on yksinoikeus liiton nimen ja logon käyttöön. Niiden käyttöön tarvitaan SRL:n kirjallinen lupa. 

SIHY:llä on oikeus toiminta-alueensa ja sääntöjensä alaisiin ratsastuskilpailuihin ja niiden markkinointi- ja 

mediaoikeuksiin. Tämä koskee myös kilpailujen taltiointeja, kuten televisiointia, radiointia sekä digitaalista 

tuotantoa.  

Kilpailijalla on oikeus solmia henkilökohtaisia yhteistyösopimuksia. Sopimusten tulee olla FEIF:n sääntöjen 

mukaisia.  

Mainonnassa noudatetaan FEIF:n sääntöjä. 

13. Kilpailurata ja kilpailualueen vaatimukset 

 

Ohjeet eri kilpailulajien vaatimuksista radan suhteen on kirjattu FEIF:n ja LH:n sääntöihin. Ohjeet 

kilpailualueesta kirjattu kilpailujärjestelmään (Liite 1). 

 

14. Kilpailun toimihenkilöt 

Kilpailuiden tuomarivaatimukset kuvattu kilpailujärjestelmässä (Liite 1). Tuomarin tulee olla Suomen 

Islanninhevosyhdistyksen, FEIF:n tai LH:n kouluttama ja hyväksymä tuomari.  

Kilpailun järjestäjän tulee nimetä kilpailuun kilpailunjohtaja sekä tuomarit kilpailujärjestelmän mukaisesti 

(Liite 1). Tuomarit valitsevat itse keskuudestaan päätuomarin. Päätuomarin vastuut on kirjattu FEIF:n 

sääntöihin.  

Toimihenkilöiden suhteen noudatetaan FEIF:n sääntöjä.  

15. Toimihenkilöiden korvaukset 

SIHY vahvistaa vuosittain tuomareille maksettavat korvaukset. Kilpailujärjestäjä voi määritellä muiden 

toimihenkilöiden palkkiot itse. 

16. Hevosten rokotus 

SIHY:n alaisissa kilpailuissa noudatetaan FEIF:n rokotussääntöjä. Askellajikilpailuissa hevonen on 

rokotettava kaikissa kilpailuluokissa ja -tasoissa seuratasolta alkaen SRL:n ns. kansainvälistä rokotussääntöä 

noudattaen. (Rokotus ei saa olla kilpailuhetkellä 6 kk + 21 päivää vanhempi).  



 

17. Protestit sekä kurinpidolliset toimet 

Askellajikilpailuissa noudatetaan FEIF:n sääntöjä sekä protesteissa että kurinpidollisissa toimissa.  

 

Liitteet: 

1. SIHY Askellajiratsastuksen kilpailujärjestelmä 

 

 

 

 

 

 


