
 

LUHTAJOEN RATSASTAJIEN SEURAKILPAILUJEN SÄÄNNÖT JA OHJEET  

 

Lue nämä ennen kilpailuihin osallistumista. Löydät täältä paljon hyviä vinkkejä ja neuvoja.  

Nämä säännöt ovat voimassa toistaiseksi. Jos kilpailukutsussa on eriäviä ohjeita, niitä 

noudatetaan ensisijaisesti. Kilpailuihin voivat osallistua kaikki Luhtajoen Ratsastajien 

jäsenet.  

Voit tasosi ja ratsutoiveesi mukaan osallistua mihin tahansa luokkaan. Kerrothan aina 

myös ratsastuksen opettajallesi aikomuksestasi osallistua kilpailuun. Näin hän voi auttaa 

sinua harjoittelemisessa ja neuvoa sinulle mikä luokka olisi sinulle sopiva. Tietoa 

seurakilpailuiden ajankohdista ja luokista löytyy seuran nettisivuilta ja Facebook-sivuilta, 

sekä Kipasta. Pääsääntöisesti kilpailuissa noudatetaan Suomen Ratsastajainliiton (SRL) 

yleisiä kilpailusääntöjä, kuitenkin soveltuvin osin. SRL.n säännöt löytyvät internetsivuilta 

osoitteesta http://www.ratsastus.fi -> materiaalisalkku -> kilpailusäännöt.  

 

Kvaalit 

Esteratsastuksessa voi osallistua 80 cm luokkiin asti ilman kvaaleja.  

Siirtyäkseen 80 cm:ä korkeampiin luokkiin, ratsastajalla tulee olla 1-5 tason kilpailuista 80 

cm luokista kaksi enintään 8 virhepisteen tulosta perusradalta / ensimmäisestä vaiheesta. 

Tästä eteenpäin vaaditaan kaksi enintään 8 virhepisteen tulosta perusradalta / 

ensimmäisestä vaiheesta enintään 10 cm alemmalta tasolta 1-5 tason kilpailusta. 

Tulokset tulee olla saavutettu kuluvan tai kahden tätä edeltävän kalenterivuoden aikana. 

Kouluratsastuksessa 1-tasolla ei vaadita kvaaleja. Kilpailijan/ratsukon tulos 

kvaalijärjestelmässä huomioidaan vain KIPAssa julkaistujen perusteella.  

 

Seuratason kilpailut ovat alin Suomen Ratsastajainliiton virallisen kilpailujärjestelmän 

taso. Kaikki I-tason kilpailut ja kilpailukutsut kokonaisuudessaan luokkatietoineen tulee 

julkaista KIPAssa. I-tason kilpailuissa edellytetään voimassa oleva maksettu E-kilpailulupa 

tai D-, B-, A- tai kansainvälinen kilpailulupa sekä jäsenmaksu. Seurakilpailuihin 

osallistujien on oltava SRL jäseniä ja kilpailuun ilmoittaudutaan KIPA:n kautta. 

Seuratasolle osallistuvien kilpailijoiden on haettava E-kilpailulupa, 10€. Sen saa 

osoitteesta: https://lisenssi.sportti.fi/ . 

 

Harjoituskilpailu/Rataharjoitus: Kilpailut, joita ei julkaista KIPAssa, ovat 

harjoitustapahtumia – eivät liiton virallisen kilpailujärjestelmän mukaista 

kilpailutoimintaa. Näistä voidaan käyttää nimitystä ”harjoituskilpailu”. 

Harjoituskilpailuihin tai rataharjoituksiin ei E-lupaa tarvita. 

 

Kilpailukutsu ja ilmoittautuminen  

Kilpailukutsut ovat nähtävänä seuran nettisivuilla noin kaksi viikkoa ennen kilpailuja. 

Kutsussa on ohjeet ilmoittautumisesta. Lue kutsu tarkasti ja perehdy mm. 

arvostelumenetelmään.  

Ilmoittaudu kilpailuihin kilpailukutsun mukaisesti KIPA:n kautta tai seuran sivuilta.  

Kun saavut kilpailupaikalle, käy ilmoittautumassa kilpailukansliaan ja maksamassa 

lähtömaksusi tai esittämässä maksukuitin. Hevosvuokrat maksetaan Luhtajoen Ratsutilan 

ohjeiden mukaisesti. Tarkista samalla lähtölistasta missä vaiheessa ratsastat ja monesko 



ratsastaja olet hevosellasi. Lähtömaksun ja hevosvuokran tulee olla maksettuna ennen 

radalle menoa.  

 

Lähtölistat  

Lähtölistat kilpailuihin ovat nähtävillä päivää ennen kilpailuja seuran kotisivuilla ja 

kipassa. Estekilpailuihin kilpailupäivänä hiukan ennen kilpailujen alkamista. Lähtölistasta 

on luokkakohtainen lähtöjärjestys sekä koulukilpailuissa myös arvioitu aikataulu. Kun 

lähtölistat on julkaistu, niitä ei voi muuttaa ilman painavaa syytä.  

 

Kaikki rakentavat ja purkavat ratoja  

Kilpailija on myös velvollinen osallistumaan radan rakentamiseen ja purkamiseen. 

Esterata rakennetaan yleensä n. 1,5 tuntia ennen ensimmäisen luokan alkamista. 

Koulurata rakennetaan kisapäivän aikana, ennen koululuokkien alkua.  

 

Peruutukset  

Peruutukset on tehtävä viimeistään vuorokautta ennen kilpailuja kilpailuista vastaavalle 

henkilölle. Muussa tapauksessa ilmoittautuneelta peritään osallistumismaksu.  

 

Hevosen varusteet  

Koulukilpailuissa tulee hevosen harja ja mahdollisesti myös häntä letittää. Ratsastajan 

tulee huolehtia, että hevosen harja on siistitty ennen kilpailuja niin, että se on 

mahdollista letittää. Pyydä siistimiseen ja letittämiseen apua, jos olet epävarma kuinka ne 

tehdään. Letit täytyy myös purkaa kilpailujen jälkeen. Seurakilpailuissa hevosella täytyy 

olla myös numerolappu. Hevosen numeron näet lähtölistasta. Valkoisia satulahuopia voi 

halutessaan käyttää, mutta ne eivät ole pakollisia. Apuohjat (martingaalit, gramaanit yms) 

ovat kouluradalla kiellettyjä, samoin suojat ja pintelit. Estekilpailuissa käytetään hevosen 

normaalisti käyttämiä suojia ja apuohjia. Kaikki kilpailuissa käytetyt satulahuovat yms. 

tulee muistaa vaihtaa kilpailujen jälkeen takaisin hevosen normaaleihin varusteisiin.  

 

Kilpailuasu  

Seuran kilpailuharjoituksiin riittää kilpailuasuksi siisti ratsastusasu, saappaat tai 

ratsastukseen sopivat kengät ja minichapsit sekä koulukilpailuissa kannukset. VG1-

standardin mukaisen kypärä on pakollinen kaikissa luokissa. Esteluokissa suositellaan 

käytettäväksi turvaliiviä. Hiukset tulee laittaa nutturalle. Raipan maksimipituus on 75 cm. 

Kannukset 2,5 cm.Koululuokissa raippaa ei saa käyttää kilpailusuorituksen aikana, lukuun 

ottamatta ryhmäkoululuokkia. Lämmittelyssä raippaa saa käyttää, mutta se pitää jättää 

pois verryttelyalueelta poistuttaessa. Tuomarin päätöksellä raipan käyttö voidaan joskus 

sallia myös kilpailutilanteessa. Kannukset (ei pakolliset poniratsastajilla) ja käsineet 

kuuluvat koululuokkien varustukseen. Poniratsastajan (alle 17-vuotias ponilla ratsastava) 

kannukset eivät saa olla yli 15 mm pitkät.  

 

Ennen suoritusta  

Saavu kilpailupaikalle hyvissä ajoin. Suunnittele aikataulusi niin, että ehdit harjata 

ponin/hevosen hyvin ja tarvittaessa letittää harjan. Arvioi kuinka paljon aikaa tarvitset 

ratsun satuloimiseen ja verryttelemiseen. Kilpailupaikalla tulee jokaisen tarkastaa vielä 

lähtölistasta oma lähtövuoronsa ja monesko ratsastaja on hevosellaan. Mahdollisten 

poisjääntien ym. vuoksi listaan on saattanut tulla muutoksia. Jokainen käy 



kilpailukansliassa ilmoittautumassa, lähtömaksun ja hevosenvuokran pitää olla 

maksettuna ennen radalle menoa.  

 

Rataan tutustuminen  

Koulukilpailuissa koulurata opetellaan etukäteen ulkoa. Kouluohjelmat löytyvät SRL:n 

nettisivuilta, aina on hyvä tarkastaa myös kilpailukutsussa ilmoitetun ohjelman vuosiluku. 

Estekilpailuissa ratapiirrokseen tutustutaan kilpailupaikalla. Esterataan on hyvä tutustua 

jalkaisin joko ennen kilpailuja tai luokkien välissä, jotta voit suunnitella parhaat tiet. 

Joskus esterata on sama kilpailujen kaikissa luokissa, korkeus vain muuttuu ja joskus taas 

rata on täysin erilainen joka luokassa. Estekilpailuissa myös ilmoitettu arvosteluperuste 

on syytä huomioida.  

 

Verryttely  

Verryttely tapahtuu sille varatulla kentällä. Verryttelyaika on yleensä 20 minuuttia 

(nähtävillä lähtölistassa). Verryttelyajan päättyessä suorituksensa aloittava ratsukko siirtyy 

odottamaan ratsastusvuoroaan alakentän portille. Koululuokkien verryttelyssä saa olla 

kerrallaan kuusi ratsukkoa. 

Ennen varsinaisen verryttelyn alkua hevosta / ponia tulee kävelyttää ainakin 5-10 

minuuttia maasta käsin. Esimerkiksi, kun esteluokan ensimmäinen verryttelyryhmä 

aloittaa kilpailusuoritukset, toisen verryttelyryhmän (tai jos ei ole toista verryttelyryhmää, 

seuraavan luokan) ratsukot aloittavat kävelyn. Myös suorituksen jälkeen riittävästä 

kävelytyksestä tulee pitää huolta. Kilpailujen sujuvuuden vuoksi on tärkeää, että kaikki 

ovat ajoissa valmiina oman verryttelyaikansa alkaessa. Lähtöluettelossa ilmoitettua 

verryttelyaikaa ei muuteta eikä pidennetä myöhästyjän takia, vaan hänen 

verryttelyaikansa lyhenee myöhästymisen verran.  



Koulukilpailut 

Koulukilpailuissa kuulutetaan vuorossa olevan ratsukon nimi sekä pyydetään seuraavaa 

ratsastajaa valmistautumaan. Voit mennä kouluradalle kun nimesi on kuulutettu ja 

lähtömerkki annettu pillillä. Muista, että radalle ei voi ottaa raippaa mukaan ja kannukset 

pitää olla. Muista tervehtiä tuomaria (ohjat vasempaan käteen, oikea käsi heilahtaa alas). 

Kun olet ratsastanut radan, tervehdi jälleen tuomaria ja kävele sitten pitkin ohjin pois 

radalta. Koulukilpailuissa ratsukko hylätään jos sen saamat pisteet ovat alle 50% 

maksimipiste-määrästä. Muita hylkäämisperusteita ovat radalta poistuminen ja väärin 

ratsastus kolmannen kerran. Harjoituskilpailuissa saat kuitenkin ratsastaa kouluradan 

loppuun tuomarin ohjeen mukaisesti. Kouluradalla tuomari puhaltaa pilliin, jos ratsastat 

väärän tien, ja neuvoo sen jälkeen, miten voit jatkaa suoritustasi.  

 

Estekilpailut  

Estekilpailuissa perusradalle tullessasi tervehdi tuomaria esimerkiksi nostamalla kättä, 

kohottamalla raippaa tai nyökkäämällä. Radan hyppäämisen voit aloittaa, kun tuomari on 

antanut pillillä lähtömerkin. Kun ylität lähtölinjan, ajanotto alkaa ja se loppuu, kun olet 

ylittänyt maalilinjan. Estekilpailuissa ensimmäisestä kieltäytymisestä saa 4 virhepistettä ja 

toisesta kieltäytymisestä hylätään. Hylkäys seuraa myös, jos ratsastaa väärän tien, putoaa 

satulasta tai ratsastaa kumoon. Pudotuksesta saa 4 virhepistettä, samoin jos leikkaa 

oman tiensä esimerkiksi tekemällä voltin. Huom: Tällaisen voltin ratsastaminen myös 

kieltäytymiseksi. Tuomari puhaltaa pilliin kaksi kertaa hylkäyksen merkiksi. Kahteen 

kieltäytymiseen perustuvan hylkäyksen jälkeen saat hypätä yhden rataan kuuluvan esteen 

yksittäisesteen. Joskus tuomari antaa sinun jatkaa hylkäämisestä huolimatta radan 

loppuun. Satulasta putoamisen ja kumoon ratsastuksen jälkeen hyppyoikeutta ei ole eikä 

tuomari yleensä anna lupaa radan jatkamiseen loppuun. Estekilpailuissa voidaan käyttää 

monta erilaista arvostelumenetelmää. Varmista aina etukäteen, että tunnet käytettävän 

menetelmän siltä osin, kun se vaikuttaa toimintaasi kilpailussa. Alla on esitelty yleisimpiä 

arvostelumenetelmiä.  

 

Arvostelumenetelmiä estekilpailuissa 

Estekilpailuissa on käytössä lukuisia erilaisia arvostelumenetelmiä. Kilpailukutsussa 

ilmoitetaan mitä arvostelumenetelmää kussakin luokassa käytetään.  

Arvostelu A tarkoittaa arvostelua virhepisteiden perusteella, arvostelu C arvostelua 

ajan perusteella. 

A.0 Ratsukot, jotka ovat selvittäneet perusradan tai uusinnan virhepisteittä, ovat 

tasavertaisesti ensimmäisellä sijalla. Vain virhepisteittä ratsastaneet palkitaan. Ajalla ei 

ole merkitystä, mutta ratsukon on suoriuduttava radasta enimmäisajan puitteissa.  

A.0.0 = ei uusintaa,  

A.0.1 = yksi uusinta  

A.1 Ratsukot, jotka ovat saavuttaneet perusradalla tai uusinnassa saman 

virhepistemäärän, ovat tasavertaisia. Arvostelumenetelmä sallii korkeintaan kaksi 

uusintaa (vain virhepisteet huomioidaan).  

A.1.0 = ei uusintaa,  

A.1.1 = yksi uusinta, 

 A.1.2 = kaksi uusintaa  



A.2 Ratsukot, jotka ovat saavuttaneet perusradalla saman virhepistemäärän, 

sijoittuvat aikojen perusteella. Saman virhepistemäärän ja saman ajan perusradalta 

saaneet ratsukot voivat uusia, ja uusinnassa ratkaisevat taas virhepisteet ja aika.  

A.2.0 = ei uusintaa,  

A.2.1 = yksi uusinta  

AM (arvostelumenetelmien A.1 ja A.2 yhdistelmä)  

AM3 Perusradalla pienimmän virhepistemäärän saavuttaneet ratsukot uusivat. 

Uusinnassa paremmuuden ratkaisevat virhepisteet ja aika. Muut ratsukot sijoittuvat 

perusradan virhepisteiden perusteella.  

AM4 Perusradalla pienimmän virhepistemäärän saavuttaneet ratsukot uusivat. 

Uusinnassa pienimmän virhepistemäärän saavuttaneet ratsukot osallistuvat toiseen 

uusintaan. Toisessa uusinnassa paremmuuden ratkaisevat virhepisteet ja aika. Muut 

ratsukot sijoittuvat ensimmäisen uusinnan/ perusradan virhepisteiden perusteella.  

AM5 Perusradalla pienimmän virhepistemäärän saavuttaneet ratsukot uusivat. 

Uusinnassa paremmuuden ratkaisevat virhepisteet. Saman virhepistemäärän 

saaneiden paremmuuden ratkaisee aika. Muut ratsukot sijoittuvat perusradan 

virhepisteiden ja ajan perusteella.  

AM5.2 Ratsukot, jotka ovat suorittaneet perusradan ilman virhepisteitä, hyppäävät 

välittömästi uusintaradan perusratasuorituksen jälkeen. Ratsukko saa uuden 

lähtömerkin uusintasuoritusta varten. Lähtömerkin jälkeen ratsukolla on 45 sekuntia 

aikaa ylittää lähtölinja. Kilpailijat eivät saa poistua radalta perusradan ja uusintaradan 

välissä. Mikäli kukaan ratsukoista ei ole suorittanut perusrataa virhepisteittä, ratsukot 

sijoittuvat perusradan virhepisteiden ja ajan perusteella.  

AM6 Perusradalla pienimmän virhepistemäärän saavuttaneet ratsukot uusivat. 

Uusinnassa pienimmän virhepistemäärän saavuttaneet ratsukot osallistuvat toiseen 

uusintaan. Toisessa uusinnassa paremmuuden ratkaisevat virhepisteet ja aika. Muut 

ratsukot sijoittuvat ensimmäisen uusinnan tai perusradan virhepisteiden ja ajan 

perusteella. Ihanneaika-arvostelu Ratamestari ja tuomari määrittelevät radalle 

ihanneajan. Virhepisteet kertyvät muuten normaalisti, mutta lisäksi ratsukko saa 

yhden aikavirhepisteen jokaisesta alkavasta neljästä sekunnista, jotka ylittävät tai 

alittavat ihanneajan. Tasavirhepisteissä voittaja on lähimmäksi ihanneaikaa 

ratsastanut.  

Virhepistetaulukko arvostelussa A Virhepisteitä saa seuraavasti:  

 esteen pudottaminen tai veden rajapinnan rikkominen (vesihauta): 4 vp  

 ensimmäinen tottelemattomuus: 4 vp  

 toinen tottelemattomuus: hylkäys  

 kumoonratsastus tai satulasta putoaminen: hylkäys  

 tottelemattomuus, jolloin esteen osa putoaa: 38 4 vp (tottelemattomuus) + 6 s 

aikalisä  

 ylitetty enimmäisaika perusradalla ja uusinnassa, jossa aika ei ratkaise: 1 vp 

jokaisesta alkavasta neljästä sekunnista  

 ylitetty enimmäisaika uusinnassa, jossa aika ratkaisee: 1 vp jokaisesta alkavasta 

sekunnista  kaksinkertainen enimmäisajan ylitys: hylkäys C  



Arvostelu C on ns. aikaratsastusarvostelu. Virhepisteet muutetaan virhesekunneiksi ja 

pienimmän kokonaisajan saanut voittaa, toiseksi pienimmän ajan saanut on toinen 

jne. Virhepisteitä saa seuraavasti:  

 esteen pudottaminen tai veden rajapinnan rikkominen (vesihauta): 4 sekuntia (3 

sekuntia kaksivaiheisessa kilpailussa (367) sekä uusinnassa, jossa käytetään arvostelua 

C)  

 ensimmäinen tottelemattomuus: ei virhesekunteja  

 toinen tottelemattomuus: hylkäys  

 kumoonratsastus tai satulasta putoaminen: hylkäys  

 tottelemattomuus, jolloin esteen osa putoaa: aikalisä 6 sekuntia C-arvostelussa ei 

ole enimmäisaikaa vaan aikaraja, jonka ylittämisestä seuraa hylkäys. Aikaraja on 3 

minuuttia, jos tien pituus yli 600 metriä, ja 2 minuuttia, jos se on alle 600 metriä.  

 

Arvostelu C UUSINTA Uusinta ratsastetaan yleensä heti sen jälkeen, kun kaikki luokan 

osallistujat ovat ratsastaneet perusradan. Lähtöjärjestys uusintaan päässeiden kesken 

on sama kuin perusradalla. Uusintaradan esteet voivat olla 10 cm korkeampia kuin 

perusradan esteet ja niitä on vähemmän. Uusintaan kuuluu vähintään puolet 

perusradan esteistä, kuitenkin vähintään kuusi. Mikäli uusintaan osallistuvat ratsukot 

ovat saaneet perusradalta virhepisteitä, eli yhtään puhdasta perusrataa ei tullut, 

uusinnan esteitä ei koroteta. Lisätietoja: Esteratsastussäännöt 344.  

Uusinta ERIKOISLUOKAT Erilaisia erikoisluokkia on paljon. Niitä ovat mm. 

korkeusesteratsastus, kaksintaisteluesteratsastus, viestiesteratsastus, piste-

esteratsastus, hit and hurry ja jokeri. Lisäksi voidaan käyttää taitoarvostelua. 

Erikoisluokkia käytetään ratsastuskilpailuissa satunnaisesti. Erikoisluokissa voidaan 

käyttää jotain arvostelua (esim. A) tietyin muutoksin tai lisäyksin, tai sitten niissä voi 

olla aivan oma pistelaskuperusteensa. Eniten käytetty erikoisluokka on kilpailu 

kahdessa vaiheessa, versiot 367.1, 367.2 ja 367.3. Kilpailukutsussa mainitaan luokassa 

käytettävä arvostelu, esim. on 367.1 (A.2/A.2). Arvostelu A.2 molemmissa vaiheissa on 

yleisin, mutta ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa voidaan myös käyttää eri 

arvosteluja, esim. 367.2 (A.1/C). Kilpailukutsua lukiessa kannattaa olla siis tarkkana!  

367.1 Kilpailu ratsastetaan kahdessa vaiheessa niin, että ensimmäisen vaiheen 

jälkeen ratsastetaan välittömästi toinen vaihe. Ensimmäisen vaiheen maalilinja on 

samalla toisen vaiheen lähtölinja, eli ratsukko jatkaa suoraan toiseen vaiheeseen, 

mikäli on tehnyt puhtaan radan. Jos ratsukko on saanut ensimmäisestä vaiheesta 

virhepisteitä, se pysäytetään äänimerkillä ensimmäisen vaiheen maaliin tultaessa. 

Ensimmäisessä vaiheessa esteitä on 7–9 ja toisessa vaiheessa 4–6. Esteet 

numeroidaan niin, että toisen vaiheen esteiden numerointi jatkuu siitä, mihin 

ensimmäisen vaiheen esteiden numerointi päättyi. Toiseen vaiheeseen saa kuulua 

ensimmäisen vaiheen esteitä. Toisen vaiheen esteet saavat olla korkeintaan 10 cm 

korkeampia kuin luokan enimmäiskorkeus on.  

367.2 Erona edelliseen on se, että toinen vaihe ei jatku suoraan ensimmäisen vaiheen 

perään, vaan molemmilla vaiheilla on omat lähtö ja maalilinjansa. Jos ratsukko saa 

ensimmäisestä vaiheesta 0 virhepistettä, hän saa uuden lähtömerkin ja hänellä on 30 

sekuntia aikaa lähteä toiseen vaiheeseen. Muuta eroa ei ole.  



367.3 Samoin kuin 367.1:ssä, tässäkin ensimmäisen vaiheen maalilinja on toisen 

vaiheen lähtölinja ja ensimmäisessä vaiheessa virhepisteitä saanut ratsukko 

pysäytetään äänimerkillä ensimmäisen vaiheen jälkeen. Ensimmäisessä vaiheessa 

esteitä on 5–7 kpl ja toisessa vaiheessa 6–8. Ensimmäisen vaiheen esteet ovat yleensä 

10 cm korkeampia ja/tai pidempiä kuin toisen vaiheen esteet. Kutsussa täytyy 

ilmoittaa vaiheiden estekorkeudet, esim. Luokka 3 90/80 cm, arv. 367.3 (A2/C).  

367.4 Arvostelussa ratsastetaan välittömästi toinen vaihe. Toiseen vaiheeseen 

jatkavat kaikki ratsukot, joita ei ole hylätty ensimmäisessä vaiheessa. Ensimmäisen 

vaiheen puomin tai puomien pudotus tai yksi kielto ei siis haittaa. Sijoitus määräytyy 

ensimmäisen ja toisen vaiheen yhteenlaskettujen virhepisteiden perusteella. Samalla 

pistemäärällä olevien ratsukoiden keskinäisen sijoituksen määrää toisen vaiheen aika. 

Koko suoritus on hylätty, jos ratsukko 

 

Suorituksen jälkeen  

Suorituksen jälkeen hevonen luovutetaan seuraavalle ratsastajalle tai viimeinen ratsastaja 

vie sen talliin. Hevonen hoidetaan kuten tunnin jälkeen muistaen myös avata letit ja 

vaihtaen kaikki kilpailussa käytetyt varusteet hevosen omiin normaaleihin varusteisiin. 

Koulukilpailuissa ja taitoestekilpailuissa arvostelupaperit on noudettavissa 

kilpailukansliasta viimeistään luokan palkintojenjaon jälkeen. Palkintojenjako on heti 

kunkin luokan jälkeen, kun kaikkien pisteet on laskettu. Palkintojen jakoon saavutaan 

kilpailuasussa.  

 

Tulokset  

Tulokset ovat nähtävänä seuran kotisivuilla ja/tai kipassa mahdollisimman pian 

kilpailujen jälkeen.  

 

Muuta  

Ryhmäkoululuokissa ratsastajan tulee pitää kilpailujärjestäjän antamaa numerolappua tai 

värillistä liinaa. Nämä helpottavat tuomarin tehtävää ja mahdollisuuksia erottaa 

ratsukoita. Sijoittuneet:  

Sijoittuneiden määrä riippuu osallistujien määrästä, ruusukkeita jaetaan seuraavasti:  

vähintään 3 osallistujaa / 1 sijoittunut  

4–8 osallistujaa / 2 sijoittunutta  

9-12 osallistujaa / 3 sijoittunutta  

13-16 osallistujaa / 4 sijoittunutta  

17-20 osallistujaa / 5, tämän jälkeen yksi sijoittunut kutakin alkavaa neljää osallistunutta 

kohden  

Lisäksi voidaan jakaa kannustuspalkintoja, palkitsemisen kriteerit vaihtelevat kilpailuittain.  

 

Tervetuloa kilpailemaan Luhtajoelle! 


