
 

 
 
 
 

OHJEITA SUOMENHEVOSTEN  LAATUARVOSTELUN 
KARSINTOIHIN OSALLISTUVIEN HEVOSTEN OMISTAJILLE 2018 

 
 

 
YLEISTÄ 

 Hevosten tulee olla rokotettu SRL:n kilpailusääntöjen mukaisesti, karsintaan osallistuvien hevosten 
rokotustodistukset tarkistetaan tapahtumapaikan kilpailukansliassa, puutteellisesti rokotettu hevonen 
ei saa osallistumisoikeutta! 

 Tarkista rokotussäännöt esim. kilpailukutsun liitteestä! 
 Arvioinnissa käytetään numeroskaalaa 0 – 10. Numeroiden sanalliset arviot vastaavat 

kouluratsastusarvostelu termistöä (10: erinomainen, 9: erittäin hyvä, 8: hyvä, 7: melko hyvä, 6: 
tyydyttävä, 5: välttävä, 4: heikko, 3: melko huono, 2: huono, 1: erittäin huono, 0: ei esitetty).  

 Neljäsosa numeroita voidaan käyttää (esim. 7+ -> 7,25). 
 Lisäksi hevoset saavat suorituksistaan lyhyen sanallisen arvion 

 
ASKELLAJIKOE 
 
3-vuotiaat  

• Askellajit arvostellaan irtohypytyksen yhteydessä. 
• Askellajeja arvioidaan jo verryttelyn ja hypytyksen aikana.  
• Hyppyjen jälkeen hevosen laukka arvostellaan vapaana irtohypytyskujassa,  varaudu vielä 

pyydettäessä  esittämään  käyntiä ja ravia maasta käsin taluttaen 
. 

• Arvostelukohdat: 1. Käynti, 2. Ravi, 3. Laukka 
• Kaikissa askellajeissa huomiota kiinnitetään erityisesti liikkeen puhtauteen ja tasapainoon. 
• Käynnin arvostelukohdat ovat irtonaisuus, matkaavoittavuus ja tarmokkuus.  
• Ravin arvostelukohdat ovat irtonaisuus, säännöllisyys, joustavuus, tarmokkuus ja tahdikkuus.  
• Laukan arvostelukohdat ovat tahdikkuus, keveys ja lennokkuus.  

 
• Yhteensä irtohypytykseen ja askellajien arviointiin varataan aikaa 12 minuuttia per hevonen. 
• Askellajeja arvioitaessa hevosella saa olla suojat jalassa, koska arviointi tapahtuu hypytyksen 

yhteydessä. 
 
4-vuotiaat  

• Hevoset saapuvat arvioitavaksi ratsain  2 – 3 hevosen ryhmissä. 
• Hevosen tulee olla satuloitu ja suitsittu SRL:n kouluratsastuskilpailusääntöjen mukaisesti. Apuohjia, 

suojia, pinteleitä, erikoiskuolaimia tai –turparemmejä tms. ei saa käyttää 
• Ratsastajalla on oltava SRL:n kilpailusääntöjen mukainen ratsastusasu. Kannukset ja raippa ovat 

sallitut, mutta eivät ole pakolliset.  
• Arvioitiin on varattu aikaa kutakin ryhmää kohti 20 minuuttia, josta alussa n.5min ratsukot voivat 

verrytellä/ tutustua areenaan.  
• Arvostelukohdat: 1. Käynti, 2. Ravi, 3. Laukka, 4. Ratsastettavuus 
• Käynti esitetään vapain ohjin. Arvostelukohteita ovat puhtaus, irtonaisuus, tarmokkuus ja matkaa 

voittavuus.  
• Ravi esitetään keventäen kuolaintuntumalla. Arvostelukohteet ovat puhtaus, irtonaisuus, 

säännöllisyys, joustavuus, tarmokkuus ja tahdikkuus.  
• Laukka esitetään kuolaintuntumalla. Arvostelukohteita ovat laukan puhtaus, tahdikkuus, keveys ja 

lennokkuus.  
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Kaikissa askellajeissa kiinnitetään erityistä huomiota hevosen tasapainoon ja liikkeen puhtauteen. 
Hevosen tulee liikkua nuorelle, ei vielä valmiiksi koulutetulle hevoselle, sopivassa muodossa. 

• Ratsastettavuuden arviointi perustuu ensisijaisesti hevosen eteenpäin pyrkimykseen ja 
yhteistyöhalukkuuteen. 

 
IRTOHYPYTYS  
 
3- ja 4-vuotiaat  

• Irtohypytys suoritetaan kolmen esteen pysty-pysty-okseri -sarjalla ja esteet ovat tavallisia 
puomiesteitä. 

• Varsinaisena arvosteluesteenä on nousuokseri ja pystyt ovat apuesteinä.  
• Ensimmäistä pystyä ennen on maapuomi, jonka etäisyys esteestä n. 2,8 m. A- ja B-osan väli on n. 

6,5 m ja B- ja C-osan väli on n. 7,0 m. Välit voidaan muuttaa hevosen laukalle sopiviksi. 
• Hevonen saa verrytellä kujassa maapuomien yli ja lisäksi esteillä 1-2 kertaa. Tämän jälkeen alkaa 

arvostelu. Aluksi C-osa on pysty, jonka jälkeen se muutetaan okseriksi.  

• Aloituskorkeus on C-osalla 70 cm ja sitä korotetaan vähitellen hevosen kykyjen mukaan. 
Apuesteiden korkeudet ovat: A-osa n. 50 cm ja B-osa n. 70 cm.  Enimmäiskorkeus  3-vuotiailla on 
95cm ja 4-vuotiailla 105 cm. 

• Arvostelukohdat sekä 3- että 4-vuotiailla ovat: 1. Tekniikka, 2. Kapasiteetti ja laukka  3. Asenne ja 
yhteistyöhalukkuus. 

 
• Hevonen tuodaan irtohypytykseen suitsissa, joista ennen aloittamista riisutaan ohjat. 
•  Hevosella saa olla etujaloissa jännesuojat, taka-jaloissa on sallittu ainoastaan lyhyet hivutussuojat. 

            (ks. SRL-kilpailusäännöt  / esteratsastus / 322.12)  
• Irtohypytyskujan pituus voi vaihdella paikkakunnasta ja maneesista riippuen. 

 
HUOM!  

• Hevosten omistajien toivotaan osallistuvan aktiivisesti itse hevosensa irtohypyttämiseen. 
• Hypytystilanteessa jokaisella hevosella tulee olla mukana vähintään yksi avustaja varsinaisen 

esittäjän lisäksi.  
• Irtohypytyksen henkilökunta avustaa niin pyydettäessä. 
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