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RS MAJORANIN SEURAKILPAILUJEN 

SÄÄNNÖT JA KISAOHJEET  
 

Päivitetty 1.1.2020 

 
Ratsastusseura Majoran järjestää säännöllisesti kilpailuharjoituksia, joita kutsutaan 
seurakilpailuiksi. Pääsääntöisesti kilpailuissa noudatetaan Suomen 

Ratsastajainliiton (SRL) yleisiä kilpailusääntöjä, kuitenkin soveltuvin osin. SRL:n 

säännöt löytyvät osoitteesta www.ratsastus.fi → Materiaalit → Kilpailusäännöt. 
Tärkeitä dokumentteja ovat mm. kilpailusääntöjen yleinen osa, este- ja 

kouluratsastussäännöt, ratsastajan opas kilpailumaailmaan.  

Tutustu myös seuran erillisiin kisaohjeisiin, jotka löytyvät 

www.ratsastusseuramajoran.sporttisaitti.com → Kilpailut 

 

OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN 

 
Kausikortti on edellytys kisoihin osallistumiselle 

• Kilpailuihin voivat osallistua kaikki Leppävaaran ratsastuskoululla vakiotunneilla 
käyvät ratsastajat opetushevosilla tasonsa mukaan. Esteluokat ovat avoimia 

erillisillä estetunneilla käyville.  

• Voit ilmoittautua tasosi mukaiseen luokkaan. Kysy tarvittaessa opettajaltasi apua 

sopivan luokan määrittämiseksi. 

• Ratsastuskoulun opettajat kutsuvat ratsastajat kutsuluokkiin.  

• Seuramestaruuskilpailuihin voi osallistua vain RS Majoranin jäsen. Kvaalataksesi 
eli lunastaaksesi paikkasi seuramestaruuskilpailuihin, on sinun jo 

kvaalaamishetkellä oltava RS Majoranin jäsen.  

• RS Majoranin seurakilpailuihin osallistuvilta edellytetään joko ratsastusseuran 
jäsenyyttä tai Green Card- tai Green Card Plus -vakuutuskorttia. Näiden myötä 

voimassa on SRL:n tapaturmavakuutus, joka korvaa kilpailuissa ratsastajalle 
aiheutuvan tapaturman vakuutusehtojen mukaisesti. Kilpailija osallistuu kilpailuihin 

omalla vastuullaan.  

• Tietoa seurakilpailuiden ajankohdista ja luokista löytyy tapahtumakalenterista 
seuran nettisivuilta. Kilpailukutsu laitetaan tämän lisäksi seuran ilmoitustaululle ja 

nettisivuille noin neljä viikkoa ennen kisoja. 

• Ilmoittautuminen tapahtuu seuran nettisivujen kautta sähköisellä lomakkeella 
(www.ratsastusseuramajoran.sporttisaitti.com → Kilpailut). Ilmoittautumisaika 

kerrotaan kilpailukutsussa.  

• Lähtölistat julkaistaan kilpailuviikolla seuran ilmoitustaululla ja nettisivuilla.  

• Ilmoittautuminen ei ole nopeuskilpailu, vaan kaikki ilmoittautuneet ovat samalla 
viivalla. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin kisoihin mahtuu, arvotaan 

http://www.ratsastus.fi/
http://www.ratsastusseuramajoran.sporttisaitti.com/
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osallistujat. Arvonta voi koskea kaikkia kilpailuluokkia, jos ilmoittautumisia on 

tasaisesti, tai niitä luokkia, joissa on erottuvasti eniten ilmoittautumisia. Ne, jotka 

eivät mahdu kisoihin saavat tiedon mahdollisimman pikaisesti ja pääsevät 

loppukauden ajan varmasti kaikkiin haluamiinsa kisoihin.  

• Jos luokkaan on ilmoittautunut kaksi ratsastajaa tai vähemmän, kisaajat saatetaan 

siirtää toiseen luokkaan. Luokkia voidaan myös yhdistää. 

• Yksissä kisoissa ratsastaja voi ilmoittautua vain yhteen luokkaan. Kaksipäiväisissä 

kesäkisoissa ratsastaja voi ilmoittautua sekä koulu- että esteluokkaan. Mikäli 
kisaajia on vähän, saattaa tulla mahdollisuus myös toiseen starttiin. Tästä 

ilmoitetaan erikseen. 

• Tehoryhmäläiset saavat osallistua tavallisissa seurakisoissa kahteen luokkaan, 
mikäli on tilaa ja hevosjako sen sallii. Ratsastuskoulu katsoo tilanteen 

ilmoittautumisajan päätyttyä. Toisesta startista (merkitty lähtö- ja tuloslistoihin 
tähdellä *) ratsastaja ei saa Majoran Cup -pisteitä, mutta suorituksesta voi saada 

kvaalin seuramestaruuskilpailuihin kvaalaussääntöjen mukaisesti. Hevonen saa 

Majoran Cup pisteet myös *startista.  

• Ilmoittautumislomakkeeseen merkitään myös toiveratsu. Koska yhdellä ratsulla voi 

lähtökohtaisesti olla vain kaksi starttia, kannattaa ratsuvaihtoehtoja ilmoittaa 

ainakin kaksi. 

• Tilanteesta riippuen kisoihin voi osallistua myös ratsukoita kilpailujen ulkopuolella, 

esim. opettajat omilla tai ratsastuskoulun hevosilla. 

Ilmoittautuminen on sitova 

• Ilmoittautuminen on sitova. Mieti jo ennen ilmoittautumistasi, oletko varmasti 
tulossa kilpailemaan ja valmis kilpailemaan millä tahansa opettajan sinulle 

valitsemalla ratsulla. Tietoa ratsujaon perusteista löydät mm. seuran 
nettisivujen osiosta Kilpailut → Asiaa kisaratsujen jaosta.  

 
• Ilmoittautumisen voi perua vain sairaus- tai vastaavissa tapauksissa. Huom! 

Osallistumisen estymisestä on ilmoitettava kisajärjestäjälle mahdollisimman 
varhain, vaikka jo varmuuden vuoksi ennakkoon silloin, kun osallistuminen on 

vaarassa.   

 
• Jos jää kisoista pois ilmoittamatta, poisjäännistä seuraa kilpailukielto 

seuraaviin kisoihin.  
 

TOIMIHENKILÖTEHTÄVÄT 
 
Kilpailut pyörivät talkoovoimin  

 
• Jokaiselle kilpailijalle osoitetaan myös toimihenkilötehtävä. Ilmoittautumisen 

yhteydessä on mahdollista toivoa tiettyä tehtävää.  
 

• Talkoolistat julkaistaan samaan aikaan lähtölistojen kanssa. 
 

● Kolmesta toimihenkilötehtävien laiminlyönnistä seuraa kilpailukielto seuraaviin 
kisoihin. 
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Kaikki rakentavat ja purkavat ratoja  

 
● Kilpailija on myös velvollinen osallistumaan radan rakentamiseen ja 

purkamiseen. Tarkemmat kisakohtaiset ohjeet ilmoitetaan lähtölistojen 
yhteydessä. 

 
● Esterata rakennetaan yleensä kisapäivän aamuna. Ratapiirrokset julkaistaan 

radan rakennuksen yhteydessä. Erikseen nimetty henkilö johtaa esteradan 
rakennusta.  

 
● Koulurata rakennetaan kisapäivän aikana, ennen koululuokkien alkua. 

Kouluratsastuksessa kilpailijoiden tehtäviin kuuluu myös siirtää väliaidat 
paikalleen maneesissa.  

 
● Jos kilpailijalla on radanrakentamisen tai -purkamisen aikaan talkootehtävä ja 

kisajärjestäjä katsoo, että talkootehtävä on kokonaisuuden kannalta 

tärkeämpi, kilpailijan ei tarvitse rakentaa tai purkaa rataa.  
 

● Jos kilpailija on estynyt rakentamaan tai purkamaan rataa, ja on ilmoittanut 
siitä etukäteen järjestäjälle, hän maksaa normaalin osallistumismaksun lisäksi 

viiden euron korotetun lähtömaksun.  
 

● Jos jättää osallistumatta radan rakentamiseen tai purkamiseen ilman 
järjestäjän lupaa, seuraa kolmannesta poissaolosta kilpailukielto seuraaviin 

kisoihin. 
 

 

KILPAILUASU JA HEVOSEN VARUSTEET 
 

Ratsastajan kilpailuasuna on siisti ratsastusasu  
 

● Ratsastajan tulee pukeutua siistiin ratsastusasuun, mielellään Suomen 

Ratsastajainliiton (SRL) sääntöjen mukaiseen kilpailuasuun: valkoiset housut, 
saappaat tai yksiväriset kengät ja chapsit, valkoinen paita, tumma takki ja 

valkoiset käsineet. Pitkät hiukset on laitettava kiinni tai verkkoon.  
 

● Turvakypärä on pakollinen kaikissa luokissa. Esteluokissa turvaliivi on 
pakollinen poniratsastajille ja junioreille, senioreitakin suositellaan käyttämään 

sitä.  
 

● Ratsastajalla tulee olla käsineet. Kannusten käyttäminen sekä este- että 
koululuokissa on vapaaehtoista. 

 
● Raipan maksimipituus esteluokissa on 75 cm.  

 
● Koululuokissa normaalissa kisatilanteessa raippa ei saa olla mukana 

kilpailusuorituksen aikana, lukuun ottamatta ryhmäkoululuokkia. Verryttelyssä 

raippaa saa käyttää, mutta se pitää jättää pois kisaradalle mentäessä. 
 

● Seuramestaruuskisojen kilpailuasun tulee olla SRL:n sääntöjen mukainen. 
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Tämä koskee myös kannuksia, eli ratsastajalla tulee koululuokissa olla 

suorituksen aikana kannukset.    

 
● Poniratsastajan (alle 17-vuotias ponilla ratsastava) kannukset eivät saa olla yli 

15 mm pitkät.  
 

Siisti ratsu puhtaissa varusteissa  
 

● Ratsun varusteet on suositeltavaa siistiä ennen kisoja. Myös satulahuovan voi 
vaihtaa puhtaaseen tallin satulahuopaan tai omaan kisahuopaan. 

 
● Koululuokissa ratsuilla ei saa olla suojia, pinteleitä tai apuohjia.  

 
● Esteluokissa ratsuilla tulee olla siistit suojat (tai pintelit) etujaloissa.  

 
● Ratsun tulee olla siisti. Erityisesti koululuokissa puhtaus ja siisteys vaikuttavat 

yleisvaikutelmaan, ja perusteellinen harjaus sekä hännän ja harjan 

selvittäminen ovat paikallaan ennen kilpailua. Kokopesuja ratsuille ei tehdä.  
 

● Ratsun harjan letittäminen on toivottavaa koulukilpailuissa. Hännän tulee olla 
selvitetty, ja mahdollisuuksien mukaan myös letitetty. Potkivan ratsun häntään 

voi kiinnittää punaisen rusetin varoittamaan kanssaratsastajia.  
 

● Ratsastaja on vastuussa ratsunsa ja sen varusteiden siistimisestä ja ratsun 
kuntoonlaitosta, mukaan lukien letitys koulukisoihin.  

 
● Ratsastaja on velvollinen hoitamaan kisaratsunsa huolellisesti myös 

suorituksen jälkeen. Myös varusteet on huollettava ja vietävä omille 
paikoilleen. 

 
 

KILPAILUPÄIVÄN TAPAHTUMIA  
 

Yleisiä asioita  
 

● Tallin aukeamisaika ilmoitetaan lähtölistoissa. Sitä ennen talliin ei saa mennä. 
Tallissa on käyttäydyttävä asiallisesti ja hiljaisesti. 

 
● Saavu paikalle hyvissä ajoin. Suunnittele aikataulusi niin, että ehdit harjata 

ratsusi huolella ja tarvittaessa letittää harjan. Arvioi, kuinka paljon aikaa 
tarvitset kuhunkin vaiheeseen, huomioiden myös aika, joka kuluu radan 

rakennukseen/purkamiseen ja toimihenkilötehtävääsi.  
 

● Tarkista päivän alussa mahdolliset viime hetken muutokset kisa-aikatauluun ja 
talkootehtäviin. 

 
● Lähtömaksu maksetaan buffettiin käteisellä ja sen tulee olla suoritettu ennen 

omaa suoritusta. Varaa mielellään tasaraha. Ota tarvittaessa mukaasi myös 

seuran jäsenkortti tai kuitti maksetusta jäsenmaksusta.  
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Rataan tutustuminen 

 

● Kouluradat opetellaan etukäteen ulkoa. Kouluohjelmat löytyvät mm. seuran 
nettisivuilta. Vapaasti otettavia kopioita löytyy myös seuran mapista ylätallin 

satulahuoneesta.  
 

● Esterataan tutustuminen on yleensä noin tuntia ennen ensimmäisen luokan 
alkua ja se tehdään ohjatusti ratsastuksenopettajan johdolla. Rataan 

tutustuminen voidaan järjestää myös kesken kilpailujen, jos rataa muutetaan 
esimerkiksi puomiluokkaa varten. Lähtökohtaisesti rataan tutustutaan 

kilpailuasussa, ainakin ensimmäisen luokan ratsastajat.  
 

Verryttely 
 

● Ennen varsinaisen verryttelyn alkua ratsua tulee kävelyttää n. 5-10 minuuttia 
maasta käsin. Myös suorituksen jälkeen riittävästä kävelytyksestä tulee pitää 

huolta. Kävelytyksessä tulee käyttää käsineitä ja riimunnarua. 

 
● Verryttelyaika on noin 20 minuuttia per ratsukko.  

 
● Yleensä verryttelysuunta on kaikilla sama ja suuntaa vaihdetaan valvovan 

opettajan ohjeiden mukaan.  
 

● Käynti ja pysähdykset ratsastetaan uran sisäpuolella, voltilta tai ympyrältä 
palaavalla on etuajo-oikeus. Katso eteenpäin ratsastaessasi!  

 
● Valvova opettaja ohjaa ja opastaa verryttelyssä olevia. Lähtökohtaisesti 

verryttely suoritetaan kuitenkin itsenäisesti.  
 

Koululuokat 
 

● Koululuokkien verryttelyssä saa olla pääsääntöisesti kerrallaan neljä ratsukkoa. 

Poikkeuksista ilmoitetaan erikseen lähtölistoissa.  
 

● Koululuokkien verryttely tapahtuu ulkona kilpailukentän viereisellä kentällä ja 
maneesissa päätyyn rajatulla alueella tai tilanteen niin salliessa kilpailukentällä. 

 
Esteluokat 

 
● Esteluokkien verryttely tapahtuu joko verryttelyryhmissä esteradalla tai ulkona 

esteradan viereisellä kentällä. Kisajärjestäjät täsmentävät, miten kussakin 
kisassa toimitaan.  

 
Kilpailusuoritus  

 
Koululuokat 

 

● Koululuokkien tuomari tulee pääsääntöisesti seuran ulkopuolelta. Jos seuran 
ulkopuolista tuomaria ei ole käytettävissä, joku ratsastuskoulun opettajista voi 

arvostella suoritukset. 
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● Kouluradalle siirrytään heti edellisen ratsukon päätettyä suorituksensa 

lopputervehdykseen. Ei tarvitse odottaa, että edellinen ratsukko on poistunut 

radalta. 
 

● Suorituksen saa aloittaa tuomarin annettua lähtömerkin.  
 

● Ratsukon suoritus hylätään, jos sen saamat pisteet ovat alle 50% 
maksimipisteistä. Muita hylkäämisperusteita ovat radalta poistuminen, 

satulasta suistuminen ja väärin ratsastus kolmannen kerran. Radan voi silti 
saada ratsastaa loppuun, jos tuomari antaa siihen luvan. 

 
● Ryhmäkoululuokissa ratsastajan tulee pitää kisajärjestäjän antamaa 

numerolappua tai värillistä liinaa.  
 

● Oman suorituksen arvostelulomake on noudettavissa buffetista.  
 

Esteluokat 

 
● Esteratsastajan on tervehdittävä tuomaristoa radalle tullessaan. Raipan 

kohottaminen tai pään nyökkäys katsotaan tervehdykseksi.  
 

● Tuomarin annettua lähtöluvan ratsukon on ylitettävä lähtölinja 45 sekunnin 
kuluessa luvan antamisesta.  

 
● Esteluokkien arvostelumenetelmät ovat arvostelu A, virhepisteiden perusteella, 

ja arvostelu C, ajan perusteella. Lisäksi voidaan järjestää erikoisluokkia. RS 
Majoranin seurakilpailujen esteluokissa arvostelu on yleensä 367.1, 367.2, 

A.2.0, A.0.0 tai taitoarvostelu. 
 

○ Arvostelu 367.1 = kilpailu kahdessa vaiheessa, jossa toinen vaihe 
ratsastetaan suoraan ensimmäisen vaiheen jälkeen, mikäli 

ensimmäisestä vaiheesta on tullut 0 virhepistettä. Ensimmäisen 

vaiheen maalilinja on samalla toisen vaiheen lähtölinja.  
 

○ Arvostelu 367.2 = kilpailu kahdessa vaiheessa, jossa toisen vaiheen 
ratsastus aloitetaan 30 sekunnin kuluessa toisen lähtömerkin 

saamisesta mikäli ensimmäisestä vaiheesta on tullut 0 virhepistettä.  
 

○ A.2.0 = ratsukot, jotka ovat saavuttaneet perusradalla saman 
virhepistemäärän, sijoittuvat aikojen perusteella. Puhtaan radan 

ratsastaneista nopeimman ajan saanut ratsukko voittaa. 
 

○ A.0.0 = Ratsukot, jotka ovat selvittäneet perusradan tai uusinnan 
virhepisteittä, ovat tasavertaisia ensimmäisellä sijalla. Vain 

virhepisteittä ratsastaneet palkitaan. Ajalla ei ole merkitystä, mutta 
ratsukon on suoriuduttava radasta enimmäisajan puitteissa. Arvostelua 

käytetään yleensä esimerkiksi puomiluokissa. 

 
○ Taitoarvostelussa taitotuomari arvioi mm. ratsastajan istuntaa 

esteiden välillä ja vaikutusta hevoseen, ratsastajan istuntaa esteillä, 
oikeita teitä ja lähestymistä, tempoa, tasapainoa ja rytmiä sekä 
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yleisvaikutelmaa. Pistevähennyksiä tehdään kielloista, pudotuksista ja 

aikavirheistä sekä taitoratsastukseen sopimattomista avuista. 

 
● Lisätietoja arvostelusäännöistä löydät seuran nettisivuilta kohdasta Kilpailut.  

 
● Virhepisteet esteratsastuksessa: pudotus 4 vp., ensimmäinen 

tottelemattomuus 4 vp., ylitetty enimmäisaika perusradalla 1 vp. / alkava 4 
sekuntia, uusinnassa 1 vp. / alkava sekunti.  

 
● Ratsukon suoritus hylätään, jos ratsukolle tulee toinen tottelemattomuus, se 

hyppää väärän esteen, poistuu radalta tai ratsastaja suistuu satulasta. 
Hylkäyksen jälkeen rataa voi saada jatkaa, valvovan opettajan ja tuomarin 

ohjeiden mukaisesti tilanteesta riippuen. 
 

● Esteratsastusluokissa sarjaesteiden välejä muutetaan sopiviksi erikokoisille 
ratsuille (hevoset/ponit/pikkuponit). 

 

Palkintojenjako  
 

● Luokkien palkinnot jaetaan yleensä niin, että esteluokkien palkinnot jaetaan 
kaikkien esteluokkien päätyttyä ja koululuokkien palkinnot kaikkien 

koululuokkien päätyttyä. Lähtölistojen yhteydessä ilmoitetaan, mitä käytäntöä 
noudatetaan ja montako ratsukkoa sijoittuu.  

 
● Sijoittuneiden määrä riippuu osallistujien määrästä, ruusukkeita jaetaan 

seuraavasti:  
○ väh. 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  

○ Vain hyväksytyn suorituksen tehnyt kilpailija voi sijoittua. 
○ Lisäksi valvova opettaja sekä tuomarit jakavat kannustuspalkintoja.  

 
● Koululuokissa tasapistetilanteessa sijoitusten 1.-3. osalta keskinäinen 

paremmuusjärjestys määräytyy yleisvaikutelmapisteiden perusteella 
(pöytäkirjan alaosa). Tämä sääntö pätee vain sijoilla 1.-3., muilla sijoilla 

tasapisteissä olevat ovat samanarvoisia.  
 

Lisätietoja saa kilpailujen järjestäjiltä ja hallituksen jäseniltä.  
 

Onnea kilpailuihin! 


