OHJEITA SUOMENHEVOSTEN LAATUARVOSTELUN FINAALIIN 2018
TULEVILLE HEVOSILLE
RAKENNE & ASKELLAJIARVOSTELU 3-vuotiaat
3-vuotiaiden rakenne- ja askellajiarvostelu suoritetaan samanaikaisesti.
Hevoselle annetaan pisteet kuudesta arvostelukohteesta: 1. tyyppi, 2. pää, kaula, runko, 3. jalat ja liikkeiden
säännöllisyys, 4. käynti, 5. ravi, 6. laukka
Hevoset tulevat yksitellen näyttelykehään aikataulun mukaan yksilöarvostelua varten. Hevonen tuodaan
kehään reippaassa käynnissä ja asetetaan seisomaan tuomariston eteen harjaton puoli tuomaristoa päin
niin, että tuomariston puoleinen jalkapari on avoin. Asetu seisomaan hevosen eteen ohjat molemmissa
käsissä. Tuomariston siirtyessä katsomaan hevosta edestä päin siirry sivulle niin, että hevosen etuosa on
hyvin nähtävissä. Tuomariston siirtyessä hevosen toiselle puolelle palaa takasin hevosen eteen.
Saatuasi tuomaristolta merkin, esitä hevosesi käynnissä ja ravissa. Tämän jälkeen tuomarin ohjeesta
hevoselta irrotetaan ohjat ja hevonen päästetään liikkumaan maneesissa vapaana, jolloin tuomaristo
arvostelee hevosen laukkaa.
MUISTA!
• kääntää hevonen kääntöpisteessä aina oikealle käyntiä ja ravia arvosteltaessa
• pitää ohjat oikeassa kädessä ravia esitettäessä, niin pääset vapaasti juoksemaan
• juosta niin reippaasti, että hevosen ravi tulee esille mahdollisimman lennokkaana ja
matkaavoittavana
• esittäjällä tulee olla ratsastuskypärä ja siisti asu (vaaleat suorat housut ja hanskat) sekä
juoksemiseen sopivat jalkineet
• hevosella tulee olla mukana esittäjän lisäksi avustaja
ARVOSTELU
•
•
•
•

Käynnin arvostelukohdat ovat irtonaisuus, matkaavoittavuus ja tarmokkuus.
Ravin arvostelukohdat ovat irtonaisuus, säännöllisyys, joustavuus, tarmokkuus ja tahdikkuus.
Laukan arvostelukohdat ovat tahdikkuus, keveys ja lennokkuus.
Kaikissa askellajeissa huomiota kiinnitetään erityisesti liikkeen puhtauteen ja tasapainoon.

IRTOHYPYTYS 3-vuotiaat
Irtohypytys suoritetaan kolmen esteen pysty-pysty-okseri -sarjalla ja esteet ovat tavallisia puomiesteitä.
Varsinaisena. arvosteluesteenä on nousuokseri ja pystyt ovat apuesteinä.
Ensimmäistä pystyä ennen on maapuomi, jonka etäisyys esteestä n. 2,8 m. A- ja B-osan väli on n. 6,5 m ja
B- ja C-osan väli on n. 7,0 m. Välit voidaan muuttaa hevosen laukalle sopiviksi.
Hevonen saa verrytellä kujassa maapuomien yli ja lisäksi esteillä 1 – 2 kertaa. Tämän jälkeen alkaa
arvostelu. Aluksi C-osa on pystyeste, jonka jälkeen se muutetaan okseriksi. Aloituskorkeus on C-osalla 70
cm, ja sitä korotetaan vähitellen hevosen kykyjen mukaan. Apuesteiden korkeudet ovat: A-osa n. 50 cm ja Bosa n. 70 cm. Enimmäiskorkeus on 3-vuotiailla 105 cm.
Arvostelukohdat: 1. Tekniikka, 2. Kapasiteetti ja laukka 3. Asenne ja yhteistyöhalukkuus

HUOM! Hevosten omistajien toivotaan osallistuvan aktiivisesti itse hevosensa irtohypyttämiseen.
Hypytystilanteessa jokaisella hevosella tulee olla mukana vähintään yksi avustaja varsinaisen esittäjän
lisäksi. Irtohypytyksen henkilökunta avustaa niin haluttaessa.
Hevonen tuodaan irtohypytykseen suitsissa, joista ennen aloittamista riisutaan ohjat. Hevosella tulee olla
etujaloissa jännesuojat, takajaloissa on sallittua ainoastaan lyhyet hivutussuojat kilpailusääntöjen, KSIII
326.13 mukaisesti

ASKELLAJIKOE & RAKENNEARVOSTELU 4-vuotiaat
4-vuotiaiden askellaji- ja rakennekoe on uudistunut, ja suoritetaan yhdistettynä. Rakenne- ja
askellajituomari suorittavat arviointinsa yhteistyössä seuratessaan hevosia ensin ratsain esitettynä, ja sen
jälkeen vielä maasta esitettyinä. Tällä pyritään entistä paremmin arvioimaan hevosen tulevaisuuden näkymiä
nimenomaan ratsuna.
Arvostelukohdat: 1. Tyyppi 2. Pää, kaula, runko 3. Jalat ja liikkeiden säännöllisyys 4. Käynti 5. Ravi 6.
Laukka 7. Ratsastettavuus

4-vuotiaiden askellajikoe suoritetaan ratsain 2 – 3 hevosen ryhmissä.
• Hevosen tulee olla satuloitu ja suitsittu SRL:n kouluratsastuskilpailusääntöjen mukaisesti. Apuohjia,
suojia, pinteleitä, erikoiskuolaimia tai – turparemmejä tms. ei saa käyttää.
• Ratsastajalla on oltava SRL:n kilpailusääntöjen mukainen ratsastusasu. Kannukset ja raippa ovat
sallitut, mutta eivät pakolliset.
• Hevoset esitetään askellajeissa molempiin suuntiin tuomarin ohjeiden mukaisesti.
• Tuomaristo kiinnittää kaikissa askellajeissa erityistä huomiota hevosen tasapainoon.
• KÄYNTI esitetään vapain ohjin. Arvostelukohteita ovat käynnin puhtaus, irtonaisuus, tarmokkuus ja
matkaavoittavuus.
• RAVI ratsastetaan keventäen kuolaintuntumalla. Arvostelukohteet ovat ravin puhtaus, irtonaisuus,
säännöllisyys, joustavuus, tarmokkuus ja tahdikkuus.
• LAUKKA esitetään kuolaintuntumalla. Arvostelukohteita ovat laukan puhtaus, tahdikkuus, keveys ja
lennokkuus.




RATSASTETTAVUUDEN arviointi perustuu ensisijaisesti hevosen
eteenpäinpyrkimykseen ja yhteistyöhalukkuuteen.
Kaikissa askellajeissa hevosen tulee liikkua nuorelle, ei vielä valmiiksi koulutetulle
hevoselle, sopivassa muodossa.

Ratsastuskokeen jälkeen hevoset jatkavat välittömästi rakenne arvosteluun.
Hevosilta riisutaan satulat kentän laidalla osoitettuun paikkaan. Esittäjä voi olla eri henkilö kuin ratsastaja, ja
hevosella saa olla avustajia auttamassa satulan riisumisessa ym.
Hevoset tulevat tuomariston eteen vuorotellen, numerojärjestyksessä. Hevonen tuodaan kehään reippaassa
käynnissä ja asetetaan seisomaan tuomariston eteen harjaton puoli tuomaristoa päin niin, että tuomariston
puoleinen jalkapari on avoin. Asetu seisomaan hevosen eteen ohjat molemmissa käsissä. Tuomariston
siirtyessä katsomaan hevosta edestä päin siirry sivulle niin, että hevosen etuosa on hyvin nähtävissä.
Tuomariston siirtyessä hevosen toiselle puolelle palaa takasin hevosen eteen.
Saatuasi tuomaristolta merkin, esitä hevosesi käynnissä ja ravissa. Liikkeiden esittämisen jälkeen hevonen
asetetaan uudelleen seisomaan tuomariston eteen edellä mainitulla tavalla. Odota, kunnes saat luvan
poistua kehästä.
Arvostelun jälkeen hevoset poistuvat kehän ulkopuolella osoitettuun paikkaan valokuvattavaksi ja kuulemaan
arviointinsa.

MUISTA!
•
•
•
•

kääntää hevonen kääntöpisteessä aina oikealle
pitää ohjat oikeassa kädessä ravia esitettäessä, niin pääset vapaasti juoksemaan
juosta niin reippaasti, että hevosen ravi tulee esille mahdollisimman lennokkaana ja
matkaavoittavana
mikäli esittäjä on joku muu kuin hevosen askellajikokeen ratsastaja, tulee esittäjällä olla
ratsastuskypärä ja siisti asu (vaaleat suorat housut ja hanskat)

ESTEKOE RATSAIN 4-vuotiaat
Estekoetta varten hevosen tulee olla suitsittu ja satuloitu SRL:n esteratsastuksen kilpailusääntöjen mukaan.
Huom! sääntö nuorten hevosten suojista, KSIII 326.13. Ratsastajilla tulee olla SRL:n kilpailusääntöjen
mukainen ratsastusasu. Kannukset ja raippa esteratsastuksen kilpailusääntöjen mukaan.
Hevoset saavat verrytellä hyppäämällä kaikkia esteitä. Korkeudet: 1. ristikko 50cm 2. pystyeste 60cm 3.
nousuokseri, etupuomi 50cm, takapuomi 60cm. Esteille lähestytään laukassa.
Esteet ovat tavallisia puomiesteitä joissa on johteet. Arvostelu alkaa, esteitä nostetaan 10cm. Toisella
arvostelukierroksella esteitä voidaan nostaa tuomarin harkinnan mukaan enintään 20 cm. Estekokeessa
arvostellaan: 1. Hyppytekniikka, 2. Hyppykapasiteetti ja laukka, 3. Ratsastettavuus ja yhteistyöhalukkuus.
Ratsastettavuus ja yhteistyöhalukkuus –kohdassa arvioidaan ensisijaisesti hevosen asennetta
hyppäämiseen ja toimivuutta tehtävän suorittamisessa.

ESTEKOE 4-VUOTIAAT

ASKELLAJIARVOSTELU 5-vuotiaat
5-vuotiaiden askellajikokeena ratsastetaan vanha laatuarvostelukouluohjelma, jonka löydät Hevosopiston
internet-sivuilta.
• 5-vuotiaiden hevosten ratsastajilla on oltava SRL:n kouluratsastussääntöjen mukainen ratsastusasu.
• Kannukset ja raippa ovat sallitut, mutta eivät pakolliset.
• Hevosen tulee olla satuloitu ja suitsittu SRL:n kouluratsastuskilpailuja koskevien sääntöjen
mukaisesti. Apuohjia, suojia, pinteleitä, erikoiskuolaimia tai – turparemmejä tms. ei saa käyttää.
• Tuomari arvostelee laatuarvosteluohjelman aikana hevosen askellajit sekä ratsastettavuuden ja
yhteistyöhalukkuuden. Yksittäisiä arvostelukohtia ei siis pisteytetä.
• Arvostelukohdat: 1. Käynti, 2. Ravi, 3. Laukka, 4. Ratsastettavuus ja yhteistyöhalukkuus

ESTEKOE RATSAIN 5-vuotiaat
Estekoetta varten hevosen tulee olla suitsittu ja satuloitu SRL:n esteratsastuksen kilpailusääntöjen mukaan.
Huom! sääntö nuorten hevosten suojista, KSIII 326.13. Ratsastajilla tulee olla SRL:n kilpailusääntöjen
mukainen ratsastusasu. Kannukset ja raippa esteratsastuksen kilpailusääntöjen mukaan.
Hevoset tulevat kokeeseen verryteltyinä, mutta saavat tehdä verryttelyhyppyjä esteellä numero 1. Tämän
jälkeen alkaa arvostelu, jossa hypätään kuuden esteen rata. Ensimmäisen kierroksen jälkeen rata hypätään
tuomarin harkinnan mukaan uudelleen kokonaan tai vain osittain. Aloituskorkeus on 70-80 cm, jonka jälkeen
esteitä voidaan korottaa 90 -100 cm asti. Rataan kuuluu pysty-okseri -sarja (kahden askeleen väli n. 10,40
m). Pienhevosille sarjaväliä lyhennetään.

Estekokeessa arvostellaan: 1. Hyppytekniikka, 2. Hyppykapasiteetti ja laukka, 3. Ratsastettavuus ja
yhteistyöhalukkuus. Ratsastettavuus ja yhteistyöhalukkuus -kohdassa arvioidaan ensisijaisesti hevosen
asennetta hyppäämiseen ja toimivuutta tehtävän suorittamisessa.

Este nro 3 = lankkupysty
Este nro 5 = portti
muut esteet ovat
puomiesteitä.

10,40m

