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Vammaisratsastussäännöt 2016 

 

Esipuhe 

Näitä sääntöjä noudatetaan Suomen Ratsastajainliitto ry:n (SRL) alaisissa kilpailuissa 
1.1.2016 lukien.  

Vuoden 2016 sääntömuutokset: 

FEI:n sääntöjen mukaisesti ratsastaja saa jatkossa vammaisratsastuskilpailuissa rat-

sastaa vain oman ryhmänsä ohjelmia. Aiemmin on ollut sallittua ratsastaa omaa luo-

kitustaan ylempien ryhmien ohjelmia ja tietyin edellytyksin myös alempien ryhmien 

ohjelmia. Vuoden 2015 säännöissä nämä mahdollisuudet otettiin pois, mutta kilpai-

lemista muiden ryhmien ohjelmissa ei kuitenkaan kielletty. Nyt käytäntö on tarken-

nettu seuraavasti: 

803.7 Ratsastaja ei saa kilpailuissa ratsastaa luokitustaan ylemmän tai alemman 

ryhmän ohjelmia. 

Kansainvälisen luokituksen omaavien ratsastajien osalta on sääntöihin merkitty jo 

käytössä oleva toimintatapa kotimaan kilpailukortin saamista varten. Vastaavasti 

asiaan liittyvä, vanhentunutta käytäntöä koskea pykälä 808.2 on poistettu. 

805.4 Myös kansainvälisen luokituksen omaava ratsastaja tarvitsee kotimaan kilpai-
luihin kilpailukortin. Kotimaan kortti tehdään ratsastajan pyynnöstä suomenkielisenä 
FEI:n kansainvälisen luokituksen tiedoilla.  

 

Lisätietoja: 

Sääntövaliokunta 

Vammaisratsastuskomitea 
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I YLEISTÄ 

800 Soveltaminen ja sääntöjen noudattaminen 

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

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

 
Vammaisratsastussääntöjen perustana ovat sovelletut FEI:n paraequestrian (PE) –
säännöt, SRL:n yleiset ja kouluratsastussäännöt sekä Special Olympics (SO) –sään-
nöt. 

801 Arvosteluperusteet 

Vammaisratsastusluokissa noudatetaan Kouluratsastussääntöjen (KS II) arvostelupe-
rusteita 

 
Vammaisratsastuksessa pyritään Kouluratsastussääntöjen (KS II) mukaiseen perusis-
tuntaan, jotta vaikuttaminen hevoseen olisi mahdollisimman tehokasta ja mahdollis-
taisi hevosen kyvyn liikkua oikein. 
 
Vammaisratsastuskilpailuissa ei yleensä arvostelussa huomioida ratsastajan istuntaa 
vaan tuomarit arvioivat ratsastajan istunnan tehokkuutta. Ohjelman yleisarvoste-
lussa huomioidaan ratsastajan istunta, mikäli se on merkitty ohjelman pöytäkirjaan. 

 

II KILPAILUJEN JÄRJESTELYJÄ JA KILPAILIJOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 

802 Turvallisuus 

- Vammaisratsastuskilpailuissa noudatetaan kouluratsastussääntöjen määräyk-
siä turvallisuudesta. 

- Näkövammaisten ratsastajien turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huo-
miota verryttelyalueella esim. rajaamalla oma verryttelyalue tai järjestämällä 
oma verryttelyaika. 
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- Näkövammaisella ratsastajalla, joka käyttää hihamerkkiä, on etuajo-oikeus 
verryttelyalueella.  

803 Kilpailut ja osallistumisoikeus  

803.1 Vammaisratsastuskilpailut voivat olla omana kilpailunaan tai osana muita kil-
pailuja. 
 
803.2 Kilpailua nimitetään vammaisratsastuskilpailuksi silloin, kun kutsussa on luok-
kia kaikille vammaisratsastusryhmille (1a-IV) ja/tai kehitysvammaisten ohjelmille 
(käynti C, ravi B ja laukka A). Muulloin käytetään nimitystä vammaisratsastusluokka. 
 
803.3 Kilpailunjärjestäjä voi halutessaan kilpailukutsussa yhdistää rinnakkaiset ryh-
mät tai kaikki ryhmät yhdeksi luokaksi. Tällöin paremmuus ratkaistaan prosenttien 
perusteella.  
 
803.4 1-tason kilpailuihin ilmoittaudutaan kilpailukutsussa ilmoitetulla tavalla järjes-
täjän ohjeiden mukaan. Muihin kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu SRL:n kilpai-
lupalveluohjelman (KIPA) kautta.  
 
803.5 

Vaatimukset 1-taso 
 

2-taso 
 

3-taso 
 

4-taso 
 

Sallitut luo-
kat ja vaadit-
tavat kilpai-
luluvat 

Kaikki ohjelmat, 
E-lupa 
 
Special Olympics 
-ohjelmat ovat 
aina 1-tason 
luokkia (väh. E-
lupa) 

FEI:n vammais-

ratsastusohjel-

mat sekä kaikki 

kouluratsastus-

ohjelmat alkaen 

Helppo D, väh. 

D-lupa, hevosen 

vuosimaksu 

 

FEI:n vammais-

ratsastusohjel-

mat sekä kaikki 

kouluratsastus-

ohjelmat alkaen 

Helppo D, B-

lupa, hevosen-

vuosimaksu 

 

FEI:n uusimmat 

vammaisratsas-

tusohjelmat,  

B-lupa, hevosen-

vuosimaksu 

 

Kohderyhmä Ratsastuksen 
perusvalmiuksia 

Kilpailemisen 
perustaidot 
omaaville.  

Harraste- ja kil-
paurheilijat. 

Kilpaurheilijat. 
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ja taitoja harjoit-
televille ja vah-
vistaville. 

 

Lajikohtai-
nen vaati-
mustaso 
 

Suositellut hel-
poimmat ohjel-
mat eri ryhmille. 

Käytettävissä 
kaikki ohjelmat. 

Käytettävissä 
kaikki ohjelmat. 

Suositellaan uu-
simpia FEI:n oh-
jelmia. 

Toimihenki-
löt 
 

Minimi: 1 koulu-
ratsastustuo-
mari. 
 
Lainahevoskil-
pailuissa hevos-
vastaava sekä 
hevosavustajia 
1/kentällä oleva 
hevonen. 
 
Kehitysvam-
maisten mesta-
ruuskilpailuissa 
yksi vammais-
ratsastustuo-
mari ja yksi kou-
lutuomari. 

Minimi: 1 kilpai-
luluokkien tason 
mukainen kou-
luratsastustuo-
mari. Suositus: 
Vammaisratsas-
tustuomari. 
  
Suositellaan ste-
wardia. 
 

Minimi: 2 kilpai-
luluokkien tason 
mukaista koulu-
ratsastustuoma-
ria, joista vähin-
tään yksi on 
vammaisratsas-
tustuomari. 
 
Suositellaan ste-
wardia. 

Minimi: 3 kilpai-
luluokkien tason 
mukaista koulu-
ratsastustuoma-
ria, joista vähin-
tään kaksi on 
vammaisratsas-
tustuomareita. 
  
Tekninen asian-
tuntija ja/tai ste-
ward. 
 

Osallistumis-
oikeuden an-
tava tulos 

Suositellaan Kil-
pailijan startti-
kurssia. 
 
Kehitysvam-
maisten mesta-
ruuskilpailut 
ovat avoimia il-
man tulosrajaa. 

Suositus: Ratsas-
taja on saavutta-
nut vähintään 
53 %:n tulosra-
jan vähintään 
kaksi kertaa 1-
tasolla.  
 
 

Sääntö: Ratsas-
taja on saavutta-
nut vähintään 
kaksi kertaa vä-
hintään 55 %:n  
tulosrajan oman 
ryhmänsä tai 
Helppo A tai 
vaativan tason 
avoimesta 2-ta-
son kilpailuluo-
kasta ennen il-

Ratsastajalla on 
SRL:n ilmoit-
tama prosentti-
raja, vähintään 
2-tason kilpai-
luista kuluvalta 
kaudelta vähin-
tään oman ryh-
mänsä ohjel-
masta koti-
maasta tai ulko-
mailta ennen il-
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moittautumis-
ajan päätty-
mistä. 

moittautumis-
ajan päätty-
mistä.  

Palkintora-
hat /  esi-
nepalkinnot 
 

Ruusukkeet. 
Esinepalkinnot 
mahdollisia. 
Suositellaan 
osallistumisesta 
palkitsemista 
esimerkiksi ruu-
sukkein. 

Ruusukkeet. 
Esine- ja raha-
palkinnot mah-
dollisia. 
 

Ruusukkeet. 
Esine- ja raha-
palkinnot mah-
dollisia. 
 

Ruusukkeet. 
Esine- ja/tai ra-
hapalkinnot. 
 

Kilpailumak-
sut 
 

Suhteessa pal-
kintoihin ja olo-
suhteisiin. Jos 
vain ruusukkeet: 
suhteessa pakol-
lisiin kuluihin. 

Suhteessa pal-
kintoihin ja olo-
suhteisiin. Jos 
vain ruusukkeet: 
suhteessa pakol-
lisiin kuluihin. 

Suhteessa pal-
kintoihin ja olo-
suhteisiin. Jos 
vain ruusukkeet: 
suhteessa pakol-
lisiin kuluihin. 

Suhteessa pal-
kintoihin ja olo-
suhteisiin.  

Kilpailu-
kenttä 
 

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

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

20x60m. Verryt-
telyalue saman-
kokoinen tai vä-
hintään 
20x40m. 
Laadukkaat poh-
jat. 
Näkövammais-
ten huomiointi 
(KS VIII). 

20x60m. Verryt-
telyalue saman-
kokoinen tai vä-
hintään 
20x40m. 
Laadukkaat poh-
jat. 
Näkövammais-
ten huomiointi 
(KS VIII). 

Olosuhteet 
 

Pakolliset: Kuu-
lutukset, tulos-
palvelu. 

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

Pakolliset: Kuu-
lutukset, tulos-
palvelu. 

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

Pakolliset: Kuu-
lutukset, tulos-
palvelu, kat-
somo, kanttiini. 

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

Pakolliset: Kuu-
lutukset, tulos-
palvelu, kat-
somo, kanttiini, 
tiedotus. 

Suositus: Estee-
tön ympäristö 
(esim. inva-WC, 
ramppi, riittävä 
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Toiveet: Kant-
tiini. 

 

 
Toiveet: Kat-
somo, kanttiini. 

 

Toiveet: Majoit-
tumismahdolli-
suus, hevosten 
majoitus. 

 

valaistus), oma 
verryttelyalue. 

Toiveet: Majoit-
tumismahdolli-
suus, hevosten 
majoitus. 

Turvallisuus Suositus: EA 
1/lääkäri 

Suositus: EA 
1/lääkäri 

Suositus: EA 
1/lääkäri 

Suositus: EA 
1/lääkäri 

 
 

 
803.6 (siirretty taulukkoon 803.5) Lajikomitea voi myöntää luvan 3-tason kilpailuun 
osallistumiseen ilman vaadittua 2-tason tulosta. Lupaa anotaan vapaamuotoisella, 
perustellulla hakemuksella, johon laitetaan liitteeksi ratsastajan kilpailutulokset.   
 
803.7 Ratsastaja ei saa kilpailuissa ratsastaa luokitustaan ylemmän tai alemman 
ryhmän ohjelmia.  

804 Vammaisratsastusohjelmat 

804.1 Vammaisratsastusluokissa käytettävät ohjelmat hyväksyy vammaisratsastus-
komitea.  
 
804.2 Ohjelmat löytyvät SRL:n internetsivuilta www.ratsastus.fi. 
 
804.3 Vammaisratsastusluokissa voidaan käyttää seuraavia ohjelmia: 
1) FEI:n vammaisratsastusohjelmat 
2) Special Olympics –ohjelmat (SO) 
3) SRL:n hyväksymät kouluratsastusohjelmat 
 
804.4 Vammaisratsastusohjelmien sisältämät askellajit:   
 
FEI:n vammaisratsastusohjelmat 

Ia käynti 

Ib käynti ja ravi 

http://www.ratsastus.fi/
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II käynti ja ravi (vaativampi, sisältää ravia kaarevilla 
urilla) 

III käynti, ravi ja laukka 

IV käynti, ravi ja laukka (vaativampi) 

 
Special Olympics -ohjelmat 

A  (SO) käynti, ravi ja laukka 

B  (SO) käynti ja ravi 

C  (SO) käynti 

 
804.5 Kaikki vammaisratsastuksen kilpailukutsut hyväksyy vammaisratsastuskomi-
tean valitsema(t) kutsujen tarkastaja(t). Kutsut pitää toimittaa tarkastettavaksi kuusi 
viikkoa ennen kilpailuja. Mikäli vammaisratsastusluokkia on yleisten kouluratsastus-
kilpailujen yhteydessä, tulee kutsu hyväksyttää siltä osin ko. kutsujen tarkastajalla. 

805 Ratsastajan luokitus ja taitotaso 

805.1 Luokituksessa määritetään ratsastajan ryhmä I-IV. Luokitus merkitään SRL:n 
kilpailukorttiin. Luokitus on pakollinen 2-tason kilpailuista lähtien.  

 
805.2 Liikuntarajoitteisten ja monivammaisten ratsastajien luokituksen tekee luokit-
tajakoulutuksen saanut henkilö. Näkövammaisten luokituksesta vastaa Näkövam-
maisten Keskusliitto ry:n luokittaja.  

 
805.3 Luokituksessa määritetään ratsastajan toimintakyky, ei ratsastustaitoa. Luoki-
tus tulee tarkistaa joka neljäs vuosi. Mikäli ratsastajan kunnossa tapahtuu huomatta-
via muutoksia, voidaan luokitus tarkistaa aikaisemmin, kuitenkin enintään kerran 
vuodessa. 
 
805.4 Myös kansainvälisen luokituksen omaava ratsastaja tarvitsee kotimaan kilpai-
luihin kilpailukortin. Kotimaan kortti tehdään ratsastajan pyynnöstä suomenkielisenä 
FEI:n kansainvälisen luokituksen tiedoilla.  
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805.5 Kehitysvammaisuus todennetaan kirjallisella todistuksella (ratsastaja 
itse/huoltaja/edunvalvoja) kilpailukortin hakemisen yhteydessä. Kilpailukortti voi-
daan myöntää pysyvänä. 1-tasolla suullinen ilmoitus on riittävä. Kehitysvammaisen 
ratsastajan taitotason arvioi kilpailukohtaisesti SRL:n hyväksymä vammaisratsastus-
ohjaaja, ratsastuksenohjaaja tai -opettaja, SRL:n valmentajalisenssin omaava val-
mentaja tai muu SRL:n nimeämä henkilö. Taitotason mukaan ratsastaja osallistuu A 
laukka-, B ravi- tai C käyntiryhmään. 
 
805.6 SRL:n Vammaisratsastuskomitea tai sen valtuuttama henkilö tekee kilpailukor-
tin, johon merkitään ratsastajan ryhmä. 
 
805.7 Luokituksen muuttuessa SRL antaa uuden kilpailukortin. 

806 Hevonen 

Vammaisratsastuskilpailuissa sama hevonen/poni saa tehdä korkeintaan kaksi suori-
tusta kilpailupäivänä. Hevosen/ponin omistajan luvalla voi hevonen/poni osallistua 
lisäksi yhteen käynti- tai raviluokkaan. Mikäli hevonen/poni osallistuu ainoastaan 
käynti C-ohjelmaan (SO_ohjelma), sallitaan samalle hevoselle/ponille neljä suori-
tusta hevosen/ponin omistajan luvalla. 

807 Kilpailuasu 

807.1 Vammaisratsastusluokissa kaikki käyttävät kypärää.  
 

807.2 Kannukset eivät ole pakolliset. Jos kannuksia käytetään, niiden tulee olla kou-
luratsastussääntöjen mukaiset. 

 
807.3 Näkövammainen ratsastaja voi käyttää kankaista näkövammaisuuden osoitta-
vaa hihamerkkiä. Hihamerkki on keltainen ja vähintään 10 cm leveä. 

 
807.4 Korvanappi sallitaan kilpailusuorituksen aikana, mikäli siitä on merkintä kilpai-
lukortissa. 

 

808 Apuvälineet 
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808.1 Luokitustilaisuudessa luokittaja ja ratsastaja yhdessä päättävät apuvälineet, 
joita ratsastaja voi kilpaillessaan käyttää. Nämä apuvälineet tulee ilmoittaa yhdessä 
muiden luokitustietojen kanssa SRL:on ja ne merkitään kilpailukorttiin.  

 
808.2 Kansainvälisen luokituksen hankkinut ratsastaja toimittaa kopion luokituskor-
tistaan SRL:oon.  
  
808.2 Mikäli hevosen satulointi ja/tai suitsitus poikkeaa kouluratsastuskilpailusään-
nöissä määritetyistä sallituista varusteista, merkitään ne kilpailukorttiin.  

 
808.3 Jos ratsastajalla on oikeus huutajaan/ohjelman esilukijaan, se merkitään kil-
pailukorttiin.  

 
808.4 Kilpaillessaan vammaisratsastuskilpailussa tai -luokassa tulee ratsastajan esit-
tää SRL:n myöntämä kilpailukorttinsa kilpailukansliassa.  
 
808.5 Mikäli ratsastaja käyttää apuvälineitä kaikille avoimissa kouluratsastuskilpai-
luissa, on hänen esitettävä SRL:n myöntämä kilpailukorttinsa kilpailukansliassa ja li-
säksi informoitava ko. luokkien päätuomaria. 

 
808.6 Raippa on sallittu kaikissa vammaisratsastusluokissa. 
 

809 Satulointi ja suitsitus 

Satuloinnin ja suitsituksen tulee olla SRL:n kilpailusääntöjen (KS II § 428) mukaiset 
alla mainituin poikkeuksin: 

- lännen- tai erikoissatula sallitaan 
- FEI:n ohjelmissa kankisuitsitus on sallittu 
- rintaremmi, häntäremmi, kaularemmi ja kahva satulan edessä ovat sallittuja 
- ratsastajaa ei saa sitoa millään kiinni satulaan tai ohjiin 

 

810 Rata ja lähtöjärjestys 

Vammaisluokissa käytettävät radat (liite) ovat: 

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

Näkövammaisen ratsastajan osallistuessa luokkaan voidaan käyttää korkeampaa ai-
taa tai aidan osaa. 
 
 
 

 

811 Verryttely ja ohjelman suorittaminen 

- Ryhmien I, II, C ja B ratsastajien hevoset voi tarvittaessa verrytellä ratsastajan 
lisäksi valmentaja tai ratsastajan nimeämä henkilö. Kilpailijan tulee olla hevo-
sensa selässä viimeistään 15 minuuttia ennen arvioitua suoritusaikaa. Ryh-
mien III, IV ja A ratsastajat verryttelevät hevosensa itse. 

- Kilpailun järjestäjä voi osoittaa erillisen hevosten juoksutusalueen.  

- Kun suoritus alkaa radan ulkopuolelta, ratsukkoa ei saa taluttaa radalle eikä 
radalta. 

- Kun suoritus alkaa radan sisäpuolelta, ratsastaja voi käyttää taluttajaa rataan 
tutustuessaan. Sokeat ratsastajat saavat aina tutustua rataan aitojen sisäpuo-
lella. 

- Ryhmät I-IV saavat käyttää maltillisia ääniapuja (maiskuttaminen) suorituksen 
aikana.  

- Ratsastaja saa halutessaan keventää ohjelman raviosuuksilla. 

- Vammaiskoulukilpailuissa on sallittua tervehtiä pitäen molempia ohjia kä-
dessä. Tällöin tervehtiminen tapahtuu pään nyökkäyksellä.  

- Ohjelman esilukijaa ja huutajaa saavat käyttää ratsastajat, joilla on lupa siihen 
kilpailukortissa. Kehitysvammaiset saavat käyttää aina halutessaan ohjelman 
esilukijaa. Esilukija lukee ohjelman ja tarvittaessa toistaa ohjelman kohdan, 
muu puhe ei ole sallittua. Ohjelman esilukijan/huutajan tulee sijoittua siten, 
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että luokan puheenjohtajatuomari tai hänen valtuuttamansa toimihenkilö 
kuulee luettavan ohjelman. 

- Sokeat ratsastajat (B1) saavat käyttää 1-9 kirjaimen huutajaa. Huutaja seisoo 
kirjaimen kohdalla radan ulko- tai sisäpuolella. Sisäpuolella ollessaan huutajan 
tulee liikkua hillitysti ja häiritsemättä. Ratsastajan käyttäessä useampaa huu-
tajaa, huutajat seisovat noin metrin päässä aidasta, niin että ratsukko liikkuu 
aidan ja huutajan välistä. Yhdeksää huutajaa käytettäessä huutajat pitävät 
koko ohjelman ajan paikkansa.  

- Heikkonäköinen ratsastaja (B2) saa käyttää yhtä huutajaa, tai 8 (rata B) / 12 
(rata A) äänetöntä henkilöä kirjainten kohdalla. Jos käytetään yhtä huutajaa, 
huutaja voi sijoittua radan sisäpuolelle tai ulkopuolelle ja seistä paikallaan tai 
liikkua hillitysti ja häiritsemättä. 

- Ratsastaja hankkii itse esilukijan tai huutajat. 

 

812 Sijoituksen määräytyminen ja palkintojen jako 

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

Kehitysvammaisten luokissa (ryhmät A, B ja C) voidaan ratsukot ryhmitellä pienem-
piin tasoryhmiin ja palkita näissä ryhmissä.  

Saapuminen palkintojenjakoon ilman hevosta on sallittua. Taluttajan käyttäminen 
on turvallisuussyistä sallittua. 

III Suomenmestaruuskilpailut (SM) ja SO-mestaruudet 

Mestaruuskilpailut ratsastetaan vuosittain. SM-kilpailut voidaan järjestää, jos kau-

den aikana on järjestetty vähintään kolmet (3) SRL:n kilpailujärjestelmän mukaiset 3-

tason kilpailut. Mestaruuksista kilpaillaan ryhmittäin (määritetyn ryhmän tai taitota-

son mukaan). SRL:n vammaisratsastuskomitean päätöksellä myös SM-kilpailuissa 

voidaan yhdistää joko rinnakkaiset ryhmät tai kaikki ryhmät.  

 

SM-kilpailuihin saavat osallistua ne ratsastajat, joilla on vähintään hyväksytty tulos 



14 

 

Vammaisratsastussäännöt 2016 

 

2- tai 3-tason kilpailuista kuluvalta kaudelta oman ryhmänsä ohjelmasta ennen il-

moittautumisajan päättymistä. Mestaruudesta voi kilpailla vain luokitusta vastaa-

vassa ryhmässä. 

Kehitysvammaisten mestaruuskilpailut ovat avoimia ilman tulosrajaa. 

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

Vammaisratsastuskomitea määrittää kutakin vuotta varten erikseen SM-kilpailuissa 
ratsastettavat ohjelmat.  

Kilpailuluokkia koskevat erityismääräykset: 

- ensimmäisessä osakilpailussa ratsukoitten lähtöjärjestys arvotaan 
 

- toisessa osakilpailussa lähtöjärjestys on ensimmäisen osakilpailun mukainen 
käänteinen paremmuusjärjestys, tasapistetilanteissa säilytetään ensimmäisen 
osakilpailun järjestys ko. ratsukoitten kohdalla 
 

- kaikilla toiseen osakilpailuun osallistuvilla ratsukoilla tulee olla hyväksytty tu-
los ensimmäisestä osakilpailusta 
 

- kilpailu on virallinen mestaruuskilpailu, kun toiseen osakilpailuun osallistuu 
vähintään kolme (3) ratsukkoa 
 

- saadakseen mestaruusmitalin tulee ratsukon saada hyväksytty tulos molem-
mista osakilpailuista 
 

- paremmuus ratkaistaan molempien osakilpailujen yhteenlaskettujen prosent-
timäärien perusteella. Jos prosenttimäärän yhteissumma on sama, ratkaisee 
jälkimmäinen osakilpailu. 
 

Mestaruuskilpailuissa palkintojen jakoon saavutaan ratsain kilpailuasussa, ellei esi-
merkiksi turvallisuussyistä kilpailun johtaja ja tuomariston puheenjohtaja muuta 
päätä.  
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IV ARVOTTUJEN HEVOSTEN KILPAILUT 

Arvottujen hevosten kilpailuihin ja -luokkiin ilmoittaudutaan järjestäjän kilpailukut-
sussa määrittämällä tavalla. 

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, rampilta ratsaille nousuun jne. Jär-
jestäjän on luokiteltava hevoset ohjelmien vaatimustason mukaan. 

Hevoset arvotaan ratsastajien läsnä ollessa kilpailukutsussa ilmoitettuna ajankoh-
tana.  

Arvonnan jälkeen ratsastajille järjestetään tilaisuus hevosen koeratsastukseen. Koe-
ratsastus voi kestää enintään 10 minuuttia. Ratsaille nousu ei sisälly koeratsastuksen 
aikaan. Koeratsastuksen suorittaa ratsastaja itse. Koeratsastus suoritetaan valvo-
tussa ja turvallisessa tilassa. Koeratsastuksessa ratsastajalla tulee olla siisti ratsastus-
asu. 

Ratsastaja voi esittää hevosen vaihtoa koeratsastuksen jälkeen. Hevosen vaihdosta 
päättävät TPJ, TA tai stewardi, kilpailujen hevosvastaava ja tarvittaessa ratsastaja tai 
ratsastajan edustaja yhdessä.  

Hevosen omistaja saa antaa ennen kilpailujen alkua hevosensa hoitoa koskevia kir-
jallisia ohjeita järjestäjille. Järjestäjä valvoo, että ohjeita noudatetaan. 

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

Samalla hevosella voi kilpailun aikana ratsastaa kaksi suoritusta, paitsi ryhmissä Ia ja 
Ib hevosella voi olla kolme suoritusta päivässä.  

Arvottujen hevosen verryttelyaika on enintään 40 minuuttia. Hevosen verryttelyyn 
voi sisältyä hevosen juoksuttamista ilman ratsastajaa enintään 10 minuuttia, jolloin 
sivuohjat ja yksi liina sallitaan. Ryhmien Ia, Ib, II, C ja B ratsastajien valmentajat tai 
heidän nimeämänsä henkilöt voivat verrytellä lainahevosia ratsain yhteensä enin-
tään 20 minuuttia päivässä. 
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Arvottujen hevosten kilpailuissa sekä kunnia- ja esinepalkinnot että ruusukkeet ja ra-
hapalkinnot 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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LIITE 2  

Vammaisratsastusluokkien/-kilpailujen järjestäminen 

 
Vammaisratsastusluokan järjestäminen kouluratsastuskilpailujen yhteydessä onnistuu pienin 
lisäjärjestelyin.  Jos järjestäjällä on kokemusta tavallisten kouluratsastuskilpailujen järjestämisestä, 
ei vammaisratsastuskilpailujen järjestelyt poikkea niistä kuin pienin yksityiskohdin.  
 
Huomioitavia asioita:  
 

 Vammaisratsastuskilpailuihin on omat kilpailusäännöt, jotka voi lukea/tulostaa SRL:n 
nettisivuilta www.ratsastus.fi/kilpailusaannot .  

 Vammaisratsastuskilpailuja voidaan järjestää normaalin kilpailujärjestelmän mukaisesti 
eritasoisina (1-4-tasot). Vastaavasti vammaisratsastusluokkia voidaan liittää 
kouluratsastuskilpailuihin kaikilla tasoilla.  

 Vammaisratsastajat luokitetaan toimintakyvyn perusteella eri ryhmiin. Eri ryhmille on 
tarjolla omat kouluohjelmansa. Ohjelmia on eritasoisia, ja ryhmä/taitotaso määrittävät 
niissä ratsastettavat askellajit. Ohjelmat löytyvät SRL:n nettisivuilta 
www.ratsastus.fi/vammaiskouluohjelmat . SRL:n vammaisratsastuskomitealta saat vinkkejä 
sopivien ohjelmien valintaan. 

 Kilpailunjärjestäjä voi kilpailukutsussa määrittää ratsastavatko kaikki vammaisratsastusryh-

mät samassa luokassa vai omissa luokissaan. Myös rinnakkaisten ryhmien yhdistäminen on 

mahdollista. Tällöin paremmuusjärjestys ratkeaa saadun prosenttituloksen perusteella rat-

sastetusta ohjelmasta riippumatta. Esimerkiksi jos luokaksi ilmoitetaan Vammaisratsastajien 

Joukkueohjelma 2013, kaikki ratsastavat oman ryhmänsä joukkueohjelman. Tällainen rat-

kaisu voi olla tarpeen, jotta varmistetaan luokan toteutuminen virallisena luokkana sekä kil-

pailupäivän aikataulun tehostamisen kannalta. 

 Kilpailunjärjestäjä voi anoa SRL:n vammaisratsastuskomitealta tukea tuomarikustannuksiin 

max. 100 euroa/kilpailu (vammaisratsastuksen tuomarioikeudet omaava tuomari). Jos ku-

lut ovat pienemmät kuin 100 e, korvaus maksetaan todellisten kulujen mukaan. Tuen mak-

saminen edellyttää, että kilpailuissa on tarjolla ohjelmia kaikille vammaisratsastusryhmille 

(1a-IV) ja/tai kehitysvammaisten ohjelmille. Järjestävä seura laskuttaa tuen SRL:n vammais-

ratsastuskomitealta kilpailun jälkeen.  

 Vammaisratsastuskilpailuissa tuomareina toimivat vammaisratsastustuomarit, jotka ovat 
tehtävään täydennyskoulutuksen saaneita koulutuomareita. Näin ollen heitä voi hyödyntää 
myös muiden luokkien arvostelemisessa.  

 Viralliseen kilpailuluokkaan sekä tuomarituen hakemiseen tarvitaan vähintään kolme 
osallistujaa, mutta epävirallisena rataharjoituksena voidaan ratsastaa myös luokat, joissa on 
vain 1-2 osallistujaa.  

 Vammaisratsastusluokkien lähtömäärät ovat yleensä pieniä. Kehitysvammaisten 

http://www.ratsastus.fi/kilpailusaannot
http://www.ratsastus.fi/vammaiskouluohjelmat
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lainahevoskilpailuissa lähtömäärät ovat hieman suurempia, yleensä n. 10-20 kilpailijaa. 
 
Jos seurassanne on vammaisratsastaja:  
 

 Kysykää haluaisiko hän osallistua seuranne järjestämiin kilpailuihin, jos tarjolla olisi hänelle 
sopivia luokkia. Jos kiinnostusta on, jatkakaa suunnittelun kautta toteutukseen. 

 Vammaisratsastajat voivat osallistua myös kisajärjestelyihin seuran käytäntöjen mukaisesti 
toki mahdolliset vamman asettamat rajoitteet huomioiden. 

 Jos luokkaan ei tule tarpeeksi osallistujia, jotta se voisi olla virallinen, kannattaa kuitenkin 
antaa mahdollisuus radan ratsastamiseen ”rataharjoituksena”. 

 

Jos olet vammaisratsastaja:  

 Kysy, voisiko seuranne järjestämiin kilpailuihin ottaa mukaan vammaisratsastusluokkia.  

 Kerro heille tarvittaessa lisää vammaisratsastuksesta sekä anna luettavaksi esimerkiksi tämä 
ohjeistus sekä vammaisratsastussäännöt. 

 Osallistu kisajärjestelyihin mahdollisuuksiesi mukaan – tekijöitä tarvitaan! 

 Vaikka luokkaa ei voitaisi toteuttaa virallisena liian pienen osallistujamäärän takia, 
kannattaa rata kuitenkin ratsastaa läpi ja hyödyntää siitä saatu kokemus sekä tuomarin 
antama palaute. 

 
Vammaisratsastus ja KIPA/TUPA   

 Vammaisratsastuskilpailujen ja -luokkien kutsut julkaistaan KIPA:n vammaisratsastuksen 
kalenterissa. Koska vammaisratsastuskilpailuja on tarjolla varsin rajallisesti, on toivottavaa, 
että myös kaikki 1-tason kilpailut löytyvät KIPA:sta.  

 Jos vammaisratsastusluokka ratsastetaan kouluratsastuskilpailujen yhteydessä, pitää kutsun 
tiedot vammaisratsastusluokan osalta lisätä/kopioida vammaisratsastuksen kalenteriin. 

 
Käytännönhuomioita kisapäivänä:  

 Ratsastajan pitää esittää kilpailukansliaan SRL:n myöntämä kilpailukortti jossa näkyy 
ratsastajan tiedot, ryhmä sekä apuvälineet, joita hän saa käyttää. 

 Ryhmien 1a, 1b ja II (2) saavat käyttää verryttelyssä nimeämäänsä ratsuttajaa apunaan. 
Ratsuttaja saa verrytellä hevosta enintään 30minuuttia. Ratsuttaja ei saa harjoittaa 
hevosella kilpailuradan osioita, vaan ratsuttajan tehtävä on verrytellä hevonen ratsastajalle.  
Ratsastajan täytyy nousta ratsaille vähintään 15 minuuttia ennen omaa suoritustaan. 

 Kehitysvammaisten kilpailuluokissa on suositeltavaa palkita kaikki osallistujat esimerkiksi 
ruusukkein.  
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FEI:N EETTINEN OHJEISTO HEVOSEN HYVINVOINNIN EDISTÄ-
MISEKSI 
FEI edellyttää, että kaikki kansainvälisen ratsastusurheilun osapuolet noudattavat 
FEI:n eettistä ohjeistoa ja tunnustavat ja hyväksyvät sen, että hevosen hyvinvointi on 
aina ensiarvoisen tärkeä. Kilpailulliset tai kaupalliset syyt eivät koskaan saa mennä he-
vosen hyvinvoinnin edelle. 
Seuraavat seikat ovat erityisen tärkeitä:  
1.  
Yleinen hyvinvointi: 
a) Hyvä hevosen hoito ja käsittely 
Tallitilojen ja ruokinnan tulee vastata parhaita hevosen hoito- ja käsittelykäytäntöjä. 
Puhdasta ja hyvälaatuista heinää, rehua ja ruokaa tulee aina olla saatavilla.  
b) Valmennus- ja koulutusmenetelmät 
Hevosia saa valmentaa/kouluttaa ainoastaan tavalla, joka vastaa niiden fyysisiä kykyjä 
ja kehitystasoa eri lajeissa. Niihin ei saa käyttää menetelmiä, jotka aiheuttavat huonoa 
kohtelua tai pelkoa. 
c) Kengitys ja varusteet 
Kavioiden hoidon ja kengityksen tulee olla hyvälaatuista. Varusteiden tulee olla muo-
toiltu ja sovitettu siten, että ne eivät aiheuta kipua tai vammoja. 
d) Kuljetusvälineet 
Kuljetuksen aikana hevoset on suojattava vammoilta ja muilta terveyshaitoilta.  
Ajoneuvojen tulee olla turvallisia, hyvin ilmastoituja, hyvin huollettuja, säännöllisesti 
desinfioituja ja kuljettajien tulee olla päteviä. Hevosia hoitavat ja käsittelevät aina olla 
pätevät käsittelijät. 
e) 
Kuljetukset 
Kaikki matkat on suunniteltava huolellisesti ja hevosille on annettava säännölliset lepo-
tauot, jolloin niille tarjotaan ruokaa ja vettä voimassaolevien FEI-ohjesääntöjen mukai-
sesti. 
2.  
Kilpailukunto: 
a) Terveys ja kykenevyys 
Kilpailuihin saavat osallistua ainoastaan hyväkuntoiset hevoset ja riittävän osaavat rat-
sastajat. Hevosille on annettava riittävä lepotauot harjoittelun ja kilpailujen välillä, kulje-
tusmatkojen jälkeen tulisi myös olla lepoa. 
b) Terveydentila 
Hevonen, jonka ei katsota olevan kilpailukunnossa, ei saa kilpailla tai jatkaa kilpaile-
mista. Jos asia on epäselvä, tulee konsultoida eläinlääkäriä. 
c) Doping ja lääkitys 
Dopingrikkomus tai dopingaikomus sekä lääkkeiden laiton käyttö muodostavat vaka-
van hyvinvointirikkomuksen, eikä niitä hyväksytä.   

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
http://www.fei.org/system/files/Code_of_Conduct_Welfare_Horse_1Jan2013_0.pdf#page=2
http://www.fei.org/system/files/Code_of_Conduct_Welfare_Horse_1Jan2013_0.pdf#page=2
http://www.fei.org/system/files/Code_of_Conduct_Welfare_Horse_1Jan2013_0.pdf#page=3
http://www.fei.org/system/files/Code_of_Conduct_Welfare_Horse_1Jan2013_0.pdf#page=3


23 

 

Vammaisratsastussäännöt 2016 

 

Eläinlääkärin käsittelyn jälkeen on hevoselle annettava riittävän pitkä toipumisaika en-
nen kilpailuttamista. 
d) Kirurgiset toimenpiteet 
Kaikki kirurgiset toimenpiteet, jotka muodostavat uhan kilpailevan hevosen hyvinvoin-
nille tai muiden hevosten ja/tai urheilijoiden turvallisuudelle, on kielletty. 
e) Tiineet/hiljattain varsoneet tammat 
Tamma ei saa kilpailla neljännen tiineyskuukauden jälkeen tai kun sillä on vieroittama-
ton varsa. 
f) Apujen väärä käyttö 
Hevosen pahoinpitely luonnollisia ratsastusapuja tai keinotekoisia apuvälineitä (esim. 
raippa, kannukset jne.) käyttämällä, ei ole sallittua. 
3.  
Kilpailuissa ei saa vaarantaa hevosten hyvinvointia. 
: 
a) Kilpailualueet 
Hevosia on valmennettava ja kilpailutettava tähän sopivilla ja turvallisilla pohjilla.  
Kaikki esteet ja kilpailuolosuhteet tulee suunnitella hevosen turvallisuus huomioon ot-
taen. 
b) Ratsastuspohjat 
Kaikkien pohjien, joilla hevosia kävelytetään, niitä ratsastetaan tai joilla ne kilpailevat, 
tulee olla suunniteltu ja huollettu siten, että mahdolliset loukkaantumisia aiheuttavat te-
kijät on minimoitu 
  
. 
c) Äärimmäiset sääolosuhteet 
Kilpailuja ei saa pitää äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka saattavat vaarantaa hevo-
sen hyvinvoinnin tai turvallisuuden. Järjestäjän on varattava tilat ja varusteet hevosten 
viilentämiseksi kilpailusuorituksen jälkeen. 
d) Karsinat ja tallit kilpailupaikalla 
Tallien tulee olla turvalliset, hygieeniset, mukavat, hyvin ilmastoidut ja karsinoiden riit-
tävän isot erityyppisille hevosille.  
Pesukarsina ja vettä tulee aina olla saatavilla. 
4. 
Hevosten inhimillinen kohtelu 
: 
a) Eläinlääkintä 
Kilpailuissa tulee aina olla eläinlääkäri saatavilla. Jos hevonen loukkaantuu tai uupuu 
kilpailun aikana, tulee urheilijan keskeyttää kilpailu ja hevoselle tulee tehdä eläinlääkä-
rin tarkastus. 
b) Hoitokeskukset 
Mikäli se on tarpeellista, tulee hevonen kuljettaa hevosambulanssilla lähimmälle he-
vosklinikalle, jossa sen terveydentilaa arvioidaan uudelleen ja sille annetaan hoitoa. 
Loukkaantuneille hevosille annetaan ensihoitoa ennen kuljetusta. 
c) Kilpailuissa syntyneet vammat 
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Kilpailuissa tapahtuvia loukkaantumisia tulee seurata. Ratsastuspohjan kuntoa, kilpai-
luaikatauluja ja muita riskitekijöitä tulee arvioida huolellisesti loukkaantumisten mini-
moimiseksi. 
d) Eutanasia 
Jos vammat ovat hyvin vakavat, voi olla välttämätöntä, että eläinlääkäri lopettaa hevo-
sen kilpailupaikalla mahdollisimman nopeasti, jotta sen ei tarvitse kärsiä. 
e) Kilpailu-uran päättyminen 
Hevosia on kohdeltava ystävällisesti ja inhimillisesti, kun niiden kilpailu-ura päättyy. 
5.  
Koulutus: 
FEI kehottaa kaikkia ratsastusurheilun osapuolia hankkimaan itselleen mahdollisim-
man hyvän asiantuntemuksen kilpahevosen hoitoa ja huolenpitoa koskevissa kysymyk-
sissä. 
Tätä eettistä ohjeistoa hevosen hyvinvoinnin edistämiseksi voidaan muokata ja 
otamme mielellämme vastaan palautetta. Erityistä huomiota kiinnitetään uusiin tutki-
mustuloksiin, ja FEI kannustaa rahoittamaan ja tukemaan hevosten hyvinvointia koske-
via tutkimuksia. 
 

 


