
1) FIPO Timer on osa IceTest ohjelmaa (saatavilla FEIF:in sivuilla) ja appia (saatavilla Apple App Storessa). 
Molemmat versiot tarjoavat lähtölaskennan ajalle joka on annettu FIPO-säännöissä jokaiselle luokan osioille 
karsinnoissa ja finaaleissa, riippuen siitä kuinka monta ratsukkoa on samanaikaisesti radalla. Äänimerkit 
antavat tuomareille ja ratsukoille  osviittaa siitä minkä verran aikaa on vielä jäljellä. 

Kuuluttajan muistilista 

Tämän tiedotteen tarkoitus on auttamaan kuuluttajia ymmärtämään velvollisuutensa sekä auttamaan 

kisajärjestäjiä valitsemaan sopivan henkilö kyseiseen tehtävään.  

Kuuluttaja on jokaisen kilpailun sydän. Taitava kuuluttaja kykenee parantamaan tunnelmaa kun taas huono 

kuuluttaja saattaa hämmentää  kuuntelijoita ja pahimmassa tapauksessa ohjeistaa  ratsukoita väärin. Siksi on 

erittäin tärkeää, että kuuluttaja valitaan huolellisesti.  

Taitavalla kuuluttajalla on hyvä ja rauhallinen ääni, hän puhuu rauhallisesti ja selkeästi, hän tietää 

voimassaolevat säännöt ja hän on valmis kantamaan vastuun, jonka kuuluttajan tehtävä vaatii. Kuuluttajan 

vastuulla on aikataulussa pysyminen. Kuuluttajan on varmistettava, että ratsukot poistuvat ripeästi radalta 

suorituksensa jälkeen ja että seuraavat ratsukot siirtyvät viipymättä radalle. Hänen täytyy myös pitää huoli 

siitä, että tieto, joka ei liity käynnissä oleviin luokkiin, ei vaikuta kilpailuitten etenemiseen. Tieto muista 

asioista, esim. iltajuhlista tai vastaavista, kuulutetaan mieluiten vain luokkien välissä. Jatkuva puhuminen on 

turhaa ja puhetta puheen vuoksi on vältettävä.  

Kuuluttajan tulisi keskittyä koko ajan vain ja ainoastaan kilpailuihin ja siihen, mitä radalla tapahtuu. 

Kuuluttajalla on hyvät tiedot säännöistä ja hän lukee jokaisen luokan säännöt  ennen kuin nämä alkavat.  

1. Ennen kilpailuiden alkua kuuluttajan tulisi: 

a) ottaa yhteyttä päätuomariin. 

b) ottaa yhteyttä kilpailuiden johtajaan. 

c) lukea seuraavan luokan/osion säännöt. 

d) valmistella FIPO Timer1) alkavalle osiolle. 

e) kuuluttaa, mikä osio on tulossa ja selittää lyhyesti osion sisältöä niille, joille urheilulajimme ei ole 

tuttu. 

f) esitellä tuomarit, päätuomari ja tarvittaessa muita toimihenkilöitä. 

 

2. Kilpailuiden aikana kuuluttajan tulisi:  

a) kertoa jokaisen ratsastajan sekä hevosen nimet kokonaisuudessaan 

b) pysyä rauhallisena, varsinkin jos jotain odottamatonta tapahtuu 

c) kiittää ratsukoita suorituksista ja toivottaa tervetulleeksi ja esittää seuraavaa ratsukko 

d) puhua kesken suorituksen vain, jos tilanne näin vaatii ja silloin vain ja ainoastaan tärkeistä 

aiheista 

e) AINA käyttää FIPO Timeria ryhmäluokkien aikana, jotta varmistetaan se, että kaikilla ratsukoilla 

on sama aika käytössä ja hevosia ei pyydetä tekemään töitä liian pitkään 

f) finaalien aikana ohjeistaa ratsukoita ratsastamaan käyntiä sen ajan kun tuomaripisteet luetaan. 

Tämä sääntö turvaa urheiljamaisen käytöksen ja hevosten hyvinvoinnin. Mikäli ratsukko ei mene 

käyntiä, kuuluttajan keskeyttää pisteiden lukemisen ja huolehtii ensin siitä mitä radalla tapahtuu. 

Ratsukot saavat itse hajaantua radalle, mutta vain jos tämä ei häiritse muita ratsukoita. 

g) varmistaa, että ratsukoiden välimatkat ovat kunnossa ennen seuraavan osion alkua. Ratsukoiden 

korjaavat välimatkat vain kuuluttajan ohjeistuksesta. 

h) varmistaa että ryhmäluokissa ratsukot eivät aloita seuraavaa osiota ennen kuuluttajan 

ohjeistusta. Mikäli ratsukko aloittaa seuraavaa osiota liian aikaisin, kuuluttajan ohjeistaa sitä 

siirtymään takaisin käyntiin ja aloittamaan vasta silloin, kun kaikki on valmista seuraavaa osiota 

varten ja kuuluttaja antaa luvan aloittaa. Sääntöjen mukaan kuuluttajan ohjaa ja valvoo 

tapahtumaa. 



 

3. Osion jälkeen kuuluttaja: 

a) kiittää kaikkia ratsukoita osallistumisesta. 

b) kertoo tulokset, mutta vasta sen jälkeen kun nämä on varmistettu tulospalvelun toimihenkilöiltä. 

Aikoja kuuluttaessa kuuluttaja sanoo, että nämä varmistuvat vasta päätuomari vahvistuksen 

jälkeen. 

c) kertoa aikataulun seuraavat osiot. 

 

4. Mikäli jotain odottamatonta tapahtuu: 

a) kuuluttajan ei kerro tästä ennen kuin asia on varmistettu päätuomarilta tai kilpailujohtajalta. 

b) kuuluttajan kertoo tapahtuneesta viipymättä päätuomarille tai kilpailujohtajalle. 

c) kuuluttajan  kuuluttaa tapahtuneesta rauhallisesti. 

 

5. Kuuluttaja toimii tiedonvälittäjänä yleisölle ilman että hän toimii tuomarina. Kuuluttajan ei saa 

missään tapauksessa kommentoida tuomareiden arviointeja.  

 

 

 

Kun radalla on enemmän kuin yksi ratsukko kuuluttaja varmistaa, että 

 ratsukoitten välimatkat ovat riittävät. 

 ratsastajat antavat hevosensa kävellä rennosti käynnissä. 

 ratsukot eivät pysähdy, ratsasta ympyröitä tai aloita seuraavaa osiota liian aikaisin. 

Ennen kuin seuraavaa luokka alkaa kuuluttaja varmistaa, että 

 FIPO Timer on valmis. 

 ratsukoitten välimatkat ovat kunnossa. 

 kaikki ratsukot menevät käyntiä ennen kuin heitä pyydetään siirtymään seuraavaan osioon. 

Mikäli ratsukoita on pyydetty jatkamaan käyntiä, kuuluttajan ei tarvitse pelätä seuraavan osion 

viivästymistä. 

Kuuluttajan tulisi AINA 

 keskittyä vain ja ainoastaan kilpailuihin. 

 olla ystävällinen ja informatiivinen. 

 välttää suorituksien kommentointia. 

 ohjeistaa ratsukoita siirtymään käyntiin kun FIPO Timerin aika menee umpeen. 

 välttää ratsukoiden liikaohjeistusta mutta tukea ja vahvistaa sääntöjen noudattamista. 

 


