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Ratsastusluokkasäännöt
• Pukeutumisen tulee olla siisti sekä ponin ratsastajalla että taluttajalla
• Hyväksytty turvakypärä on pakollinen ja leukaremmin tulee olla kiinnitetty
• Kannukset on kielletty myös verryttelyssä
• Turvaliivi on sallittu
• Hiukset siististi kiinni
• Ei suuria ja roikkuvia koruja
Suositeltavat asut Ratsastusluokkiin:
• Englantilainen ratsastusasu eli ruskea/ruudullinen ratsastustakki, vaaleat ratsastushousut, jodhpurit, solmio ja tummat
hanskat
• Kouluratsastuksen kilpailuasu eli musta/tumma ratsastustakki, saappaat, valkoiset ratsastushousut, valkoinen
kilpailupaita, poolo tai plastrong, valkoiset tai takin väriset hanskat
• Muu siisti asu, hillityn värinen paita, liivi, takki tai neule ja väreihin sopivat hanskat
Ponin ikä:
• Lasketaan 1. tammikuuta alkaen
• Ratsastusluokkiin saavat osallistua 4-vuotiaat ja sitä vanhemmat tammat ja ruunat. Ori saa osallistua helppoon
ratsastusluokkaan. Ori saa myös osallistua vaikeaan ratsastusluokkaan, mutta huoltajan täytyy anoa yhdistykseltä lupa
alle 16-vuotiaalle ratsastajalle ennen ilmoittautumisajan päättymistä

Ponin varusteet:
• Siistit, puhtaat, ehjät ja ponille sopivat varusteet.
• Turparemmi pakollinen
• Sallitut kuolaimet ratsastusluokissa ovat muut paitsi kankikuolaimet, gägit ja hackamore. Myös kuolaimettomat suitset
ovat sallitut.
• Apuohjien käyttö kielletty
• Satulan istuvuuden parantamiseksi saa käyttää satulan muotoista, hillityn väristä satulahuopaa, romaania tai muuta
vastaavaa satulan alle laitettavaa apuvälinettä, kuitenkin huomioiden, etteivät ne häiritse ponin arvostelua. Myös ilman
huopaa voi mennä.
Raippa, suojat, jne:
• Raipan max. pituus 75 cm
• Talutusluokassa raippa on sallittu ainoastaan taluttajalla
• Kannukset kielletty.
• Pintelit ja suojat eivät ole sallittuja
• Hillityt ääniavut sallittuja
Muuta:
• Kilpailualueella on noudatettava hyviä hevosmiestaitoja kaikessa ponin käsittelyssä
• Sekä kilpailija että poni saavat osallistua kuhunkin luokkaan vain kerran päivän aikana
Ratsastusluokkien kulku
• Kaikki aloittavat käynnissä oikeassa kierroksessa. Tästä osuudesta myöhästyneitä poneja tuomarin ei tarvitse
arvostella. Suoritusta jatketaan tuomarin/sihteerin ohjeiden mukaisesti.
• Helpossa luokassa yksilöohjelma määrätyn ohjelman mukaan. Ohjelmat erillisessä liitteessä. Keskivaikeissa ja
vaikeissa luokissa itse suunniteltu ohjelma, vaaditut liikkeet erillisessä liitteessä.
Talutusluokka
• Talutusluokassa ponit esitetään käynnissä ja ravissa molemmissa kierroksissa, jonka jälkeen ne asettuvat riviin ja
esittävät yksilösuorituksensa. Tämän jälkeen ponit asetetaan järjestykseen ja palkitaan. Poneja ei
esitetä maasta käsin.
Keskivaikea luokka
• Ponit esitetään käynnissä ja ravissa molemmissa kierroksissa, jonka jälkeen ne asettuvat riviin ja esittävät
yksilösuorituksensa. Tämän jälkeen ponit asetetaan järjestykseen ja palkitaan. Poneja ei esitetä maasta käsin.
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Vaikea luokka
• Ponit esitetään käynnissä, ravissa ja laukassa molemmissa kierroksissa.
• Tuomari kutsuu ponit riviin ja ratsukot esittävät yksilösuorituksensa. Tämän jälkeen tuomarin niin halutessa ponit
riisutaan avustajan avustuksella ja esitetään maasta käsin ohjastajan esittämistaitojen ja ponin rakenteen arvostelemista
varten. Maasta käsin esitetään pysähdys tuomarin edessä seisten (harjaton puoli tuomariin päin ja tuomarin puolen
jalkapari avoin) käynti ja ravi tuomarin antamien ohjeiden mukaan. Ponit satuloidaan ja ne asetetaan järjestykseen ja
palkitaan.
LUOKAT
Talutusluokka
• Ratsukolla on oltava taluttaja.
• Kypärä ei ole taluttajalla pakollinen, mutta oria taluttavalle kypärän käyttöä suositellaan.
• Talutin kiinnitetään turparemmiin.
• Taluttimen tulee olla löysällä ja se on pidettävä kiinnitettynä koko kehässä olon ajan. Taluttajan tulee olla täyttänyt 12
vuotta, orin taluttajan kuitenkin 16 vuotta.
• Ratsukon tulee pystyä esittämään ravia.
• Ohjan on kuljettava suoraan kuolaimesta ratsastajan käteen.
• Ratsastaja ei saa olla kilpaillut aikaisemmin samalla ponilla keskivaikeassa ratsastusluokassa, eikä millään ponilla
vaikeassa ratsastusluokassa. Kesken kauden ratsukko voi siirtyä keskivaikeaan ratsastusluokkaan. Tällöin ratsukko
menettää jo mahdollisesti hankitun finaalipaikan helppoon ratsastusluokkaan. Rajoitus ei koske ponia.
• Ohjelma suoritetaan kevyessä ravissa.
Keskivaikea luokka
• Ratsukoilla ei ole luokassa taluttajaa.
• Ratsastaja ei saa olla kilpaillut aikaisemmin eikä kilpailla samalla kaudella samalla ponilla vaikeassa ratsastusluokassa.
Kesken kauden ratsukko voi siirtyä vaikeaan ratsastusluokkaan. Tällöin ratsukko menettää jo mahdollisesti hankitun
finaalipaikan keskivaikeaan ratsastusluokkaan.
Vaikea luokka
• Jos ratsukko on siirtynyt kesken kauden keskivaikeasta ratsastusluokasta vaikeaan, se menettää jo mahdollisesti
hankitun finaalipaikan keskivaikeaan ratsastusluokkaan.

