Päivitetty 18.8.2017

Ohjeita tuntihevosilla kilpaileville ja heidän tukijoukoilleen
Ohjeet koskevat Rauhalan tallin harjoituskilpailuja ja on toivottavaa, että jokainen tallin hevosella kilpaileva tutustuu ohjeeseen huolella.

Ilmoittautuminen
Kilpailukutsut ovat nähtävänä Kirkkonummen Ratsastajien nettisivuilla sekä tallin seinällä.
Kutsussa on ohjeet ilmoittautumisesta. Tuntiratsastajat ilmoittautuvat tallin seinällä oleviin
listoihin.
Ennen kuin ilmoittaudut, muista keskustella ratsastuksenopettajasi kanssa hevostoiveistasi sekä luokasta, johon osallistut. Varmistathan lisäksi, että olet jonkun ratsastusseuran
jäsen.
Kerro ilmoittautumisesi yhteydessä 3 hevostoivetta. Näistä yksi on ensisijainen toive ja kaksi
muuta varatoiveita, jos sattuu käymään niin, että ykköstoivettasi on toivonut useampi ratsastaja. Kilpailuista riippuen yksi hevonen voi mennä yhden tai kaksi rataa. Jos et ole laittanut varatoiveita etkä saa ykköstoivettasi, sinulle tarjotaan jäljelle jääneitä hevosia.
Varatoiveiksi tulisi laittaa vain sellaisia hevosia, joilla olet oikeasti valmis kisaamaan.

Lähtölistat
Lähtölistat kilpailuihin ovat nähtävillä kutsun mukaisesti (tarkista päivä kilpailukutsusta) Kirkkonummen Ratsastajien nettisivuilla. Listasta näet lähtöjärjestyksen sekä myös arvioidun
verryttelyaikataulun. Joskus saattaa tapahtua jotain yllättävää, kuten että hevonen, jolla olet
aikonut osallistua, on sairastunut, jolloin on mahdollista, että et pääse starttaamaan. Kun
lähtölistat on julkaistu, niitä ei voi muuttaa ratsastajan toiveesta ilman painavaa syytä.

Toimihenkilöt
Kilpailuja ei voida järjestää ilman toimihenkilöitä, joten kilpailuihin tallin hevosilla osallistuvilla seuran jäsenillä on velvollisuus olla toimihenkilönä. Toimihenkilöksi voi ilmoittautua,
vaikkei itse kilpailisikaan. Toimihenkilöitä tarvitaan mm. portin avaajiksi, lähdön liputtajiksi
estekisoissa sekä tuomarin papereiden toimittajiksi.
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Hevosen varusteet
Koulukilpailuissa hevosen harja ja halutessasi myös häntä letitetään, mutta estekilpailuissa
se ei ole pakollista. Kilpailujen jälkeen letit puretaan.
Koulukilpailuissa tuomari päättää suojien käytöstä, muistathan selvittää asian ennen radalle
lähtöä. Estekilpailuissa käytetään hevosen normaalisti käyttämiä jalkasuojia.

Kilpailuasu
Seuran harjoituskilpailuihin ja kilpailuihin riittää siisti ratsastusasu. Vältä kuitenkin väljää asua. Turvakypärä on pakollinen.
Ratsastajan pitkät hiukset laitetaan siististi kiinni esim. letille.
Esteradalla raipan ja kannusten käyttö on sallittua, mutta vapaaehtoista. Estekilpailuissa suosittelemme käyttämään lisäksi
turvaliiviä.
Kouluradalla raippa ei saa olla mukana, mutta harjoituskilpailuissa tuomari voi antaa ratsastajien pitää raippaa mukana myös kilpailusuorituksessa. Kannuksia saa käyttää, mutta niiden käyttö harjoituskilpailuissa ei ole pakollista. Varaudu kannusten käyttämiseen kuitenkin B-merkistä lähtien.
Neuvottele opettajasi kanssa siitä, kannattaako sinun käyttää kannuksia.

Ennen rataa
Tallin hevosilla kilpailevilla on velvollisuus osallistua ratojen (sekä koulu- että este) rakentamiseen ja purkamiseen, aikataulut ilmoitetaan lähtölistojen julkaisemisen yhteydessä.
Kun saavut kilpailupaikalle, tarkista vielä lähtölistasta missä vaiheessa on vuorosi ja monesko ratsastaja olet hevosellasi. Mahdollisten poisjääntien ym. vuoksi listaan on saattanut
tulla muutoksia. Käy kilpailukansliassa (löytyy tallin kentän puoleisen ulko-oven lähistöltä
buffetin yhteydestä) ilmoittautumassa, näyttämässä jäsenkorttisi ja ilmoittamassa mahdollisesta merkkisuorituksestasi. Jos sinulla ei ole jäsenkorttia, et voi startata. Jos et ole ehtinyt
saada jäsenkorttiasi, tulee sinun esittää kuitti seuran jäsenmaksun maksamisesta.
Lähtömaksun ja hevosvuokran pitää olla maksettuna ennen radalle menoa.

Rataan tutustuminen
Koulukilpailuissa koulurata opetellaan etukäteen ulkoa. Ratsastettava kouluohjelma kerrotaan kilpailukutsussa. Kouluohjelmat löytyvät SRL:n sivuilta materiaalisalkusta. SRL:stä voi
myös ostaa kouluohjelmavihon.
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Estekilpailuissa voit tutustua kilpailupaikalla ratapiirrokseen. Rataan voi tutustua jalkaisin
ennen omaa luokkaa radankävelyssä. On tärkeää kävellä rata läpi ilman hevosta ennen suoritustasi, jotta näet parhaat tiet esteille. Joskus esterata on sama kilpailujen kaikissa luokissa, korkeus vain vaihtuu. Joskus rata on joka luokassa täysin erilainen. Muista katsoa
missä on maali- ja lähtölinjat. Esteradan rakentamiseen kannattaa osallistua, koska samalla
pääsee tutustumaan kilpailussa hypättävään rataan.

Verryttely
Koulukilpailut
Verryttely tapahtuu verryttelyryhmissä kouluradalla. Verryttelyaika on n. 15 minuuttia. Ennen verryttelyryhmän alkua sinun tulee kävelyttää hevosta maasta käsin n. 10 minuutin ajan
tallin pihan alueella.
Verryttelyryhmä on etukäteen määritelty lähtölistassa. Tarkista oman verryttelyryhmäsi aikataulu lähtölistasta ja ole ajoissa paikalla. Huomiothan tässä kohtaa myös ajankäyttösi hevosen ja sen varusteiden siistimiseen sekä mahdolliseen letittämiseen.
Ylimääräiset henkilöt eivät saa olla verryttelyalueella (ei koske valmentajaa eikä kyseisen
luokan toimihenkilöitä).

Estekilpailut
Verryttely tapahtuu verryttelyryhmissä radalla. Verryttelyaika on n. 15 minuuttia. Ennen verryttelyryhmän alkua sinun tulee kävelyttää hevosta maasta käsin n. 10 minuutin ajan tallin
pihan alueella.
Verryttelyryhmä on etukäteen määritelty lähtölistassa. Tarkista oman verryttelyryhmäsi aikataulu lähtölistasta ja ole ajoissa paikalla. Huomiothan tässä kohtaa myös ajankäyttösi hevosen ja sen varusteiden siistimiseen sekä mahdolliseen letittämiseen.
Ylimääräiset henkilöt eivät saa olla verryttelyalueella (ei koske valmentajaa eikä kyseisen
luokan toimihenkilöitä).
Huuda aina kuuluvalla äänellä ”ristikko, pysty, okseri” ennen kuin hyppäät verryttelyestettä,
niin muut verryttelyalueella olevat osaavat varoa. Älä koskaan jää seisomaan hevosesi
kanssa esteen taakse tai eteen (vaikka hevosesi kieltäisikin) ja muista muutenkin pitää silmät
auki! Verryttelyksi riittää muutama onnistuneesti hypätty este.
Kilpailujen sujuvuuden vuoksi on tärkeää, että olet valmiina verryttelyyn heti, kun oma verryttelyaika alkaa. Seuraa siis kilpailujen etenemistä, sillä aikataulut ovat aina suuntaa antavia.
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Radalla
Koulukilpailut
Koulukilpailuissa kuulutetaan vuorossa olevan ratsukon nimi sekä pyydetään seuraavaa ratsastajaa valmistautumaan. Voit mennä kouluradalle, kun nimesi on kuulutettu ja aloittaa
suorituksesi, kun lähtömerkki on annettu pillillä. Muista tervehtiä tuomaria (ohjat toiseen
käteen ja vapaa käsi heilahtaa alas). Kun olet ratsastanut radan, tervehdi jälleen tuomaria ja
kävele sitten pitkin ohjin pois radalta. Koulukilpailuissa hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että pisteet ovat yli 50% maksimipistemäärästä. 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.
Verryttelyryhmän toiseksi viimeinen lähtijä odottaa verryttelyalueella, kunnes viimeinen ratsukko on ratsastanut radan. Ratsukot poistuvat yhtä aikaa kentältä, jotta viimeisen lähtijän
hevonen ei jää yksin kentälle.

Estekilpailut
Estekilpailuissa radalle tullessasi tervehdi tuomaria esimerkiksi nostamalla kättä ja 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. Kieltäytymiseksi katsotaan myös se, että leikkaa oman tiensä esimerkiksi tekemällä voltin. Hylkäys seuraa myös, jos putoaa satulasta tai hyppää väärän esteen. Pudotuksesta saa 4 virhepistettä. Tuomari puhaltaa pilliin kaksi kertaa hylkäyksen merkiksi. Harjoituskilpailuissa saat mahdollisesti kuitenkin hypätä vielä yhden esteen tuomarin ohjeen
mukaisesti. Joskus tuomari saattaa antaa sinun jatkaa hylkäämisestä huolimatta radan loppuun.
Estekilpailuissa arvostelumenetelmiä on monia erilaisia, joten varmista käytettävä menetelmä kilpailukutsusta etukäteen. Alla on esitelty yleisimpiä arvostelumenetelmiä.
Arvostelu A: Arvostelumenetelmässä A.0 radan virhepisteittä selvittäneet ratsukot ovat tasavertaisina ensimmäisellä sijalla. Arvostelumenetelmässä A.0.0 ei ole uusintaa ja menetelmässä A.0.1 on yksi uusinta.
Arvostelumenetelmissä, joissa on uusinta, merkintä 367.1 tarkoittaa, että ensimmäisen vaiheen maalilinja on samalla toisen vaiheen lähtölinja. Puhtaan radan ratsastaneet jatkavat
siis perusradan jälkeen suoraan uusintaan. Ratsukko, joka on saanut virhepisteitä perusradalla, pysäytetään äänimerkillä, kun se on hypännyt perusradan viimeisen esteen. Lisää kilpailusääntöjä löytyy SRL:n sivuilta.
Taitoarvostelu: Taitoarvostelussa suoritus arvostellaan virhepisteiden lisäksi siistin ratsastuksen mukaan. Lopputulokseen vaikuttavat sekä virhepisteiden määrä että taitopisteet.
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Suorituksen jälkeen kansliasta saa arvostelupaperin, johon tuomari on kirjoittanut kommenttejaan.

Radan jälkeen
Radan jälkeen luovuta hevonen seuraavalle ratsastajalle tai jos olit hevosen viimeinen ratsastaja jäähdyttele se kävelyttämällä sitä maasta käsin tallin alueella ja vie sen jälkeen talliin.
Hoida hevonen ja varusteet kuten tunnin jälkeenkin. Muista avata letit. Seuraathan kilpailujen etenemistä ja mikäli olet sijoittuneiden joukossa, voit mahdollisesti osallistua palkintojenjakoon ratsain, mikäli hevosta ei ole jo hoidettu kokonaan pois.
Koulukilpailuissa ja taitoestekilpailuissa saat kilpailukansliasta arvostelupaperisi, joten muistathan käydä hakemassa ne suorituksesi jälkeen. Tavallisista estekilpailuista ei saa arvostelupaperia. Palkintojen jako on heti kunkin luokan jälkeen, kun kaikkien pisteet on saatu laskettua. Lähtölistoissa on yleensä kerrottu, miten palkintojenjako suoritetaan.
Lopulliset kilpailujen tulokset ilmestyvät Kirkkonummen Ratsastajien nettisivuille kilpailujen
jälkeen.
Muistathan kysyä rohkeasti, jos et tiedä jotain asiaa! Tutustu lisäksi SRL:n sääntöihin ennen kilpailuja.

ONNEA KILPAILUIHIN!
Seuran verkkosivut:
http://www.kirkkonummenratsastajat.fi
Rauhalan tallin verkkosivut:
https://rauhalantalli.wordpress.com
Molemmat yllä olevista löydät myös Facebookista.
Ratsastajan opas kilpailumaailmaan 2017:
http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstructure/177932_Ratsastajan_opas_kilpailumaailmaan_2017_netti.pdf
Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt:
http://www.ratsastus.fi/kilpailusaannot
Ratsastettavat kouluohjelmat:
http://www.ratsastus.fi/kouluohjelmia

