
LUOKKA 1 

Radalla on 10 estettä, joista ratsastaja valitsee 6 suoritukseensa. Valitut esteet merkitään paperiin 

rataan tutustumisen yhteydessä, eikä valittuja esteitä saa muuttaa kesken suorituksen. Esteet tulee 

suorittaa siinä järjestyksessä, kun ne on ratapiirrokseen merkitty. Muistathan tervehtiä tuomaria ja 

ratsastaa myös lähtö- ja maalilinjan yli ☺ 

Seuraavana vuorossa oleva ratsukko odottaa radalla. Esteitä saa kiertää ympäri hevosen kanssa, mutta 

niiden sisälle ei saa mennä. Suorituksen aikana voi hakea vauhtia kiertämällä toisen esteen ympäri 

tarvittaessa. 

Radan saa ratsastaa kahden käden ohjasotetta käyttäen. Raipan käyttö radan aikana ei ole sallittu, 

mutta raippa saa olla mukana suorituksessa. Pienet kannukset ovat sallitut, mutta eivät pakolliset. 

Jos esteessä on useampi vaihtoehto sallituille askellajeille, tulee ratsukon ratsastaa sisälle esteeseen 

(punaisen ja valkoisen lipun välistä) siinä askellajissa, jossa hän aikoo esteen suorittaa. 

Kaikki radan ilman hylkäämistä suorittaneet palkitaan ruusukkeella ja pienellä esinepalkinnolla. 

Hylkäämiseen johtavia syitä ovat: 

- Hevonen poistuu kilpailuareenalta 

- Ratsastaja suistuu satulasta 

- Haavat hevosen turvassa tai kyljissä tai ontuminen 

- Jokin este jää suorittamatta 

 

1. KUPIN SIIRTO 

Tehtävässä on kaksi toisistaan noin 1,2 metrin päässä sijaitsevaa noin 1,6 m korkeaa tolppaa, joista 

toisessa on nurinperin käännetty kuppi. Ratsukko lähestyy tehtävää käynnissä ja pysähtyy tolppien 

väliselle linjalle. Ratsastajan tulee vaihtaa kuppi toisen tolpan päästä toisen tolpan päähän yhdellä 

kädellä, ja poistua tehtävästä käynnissä. 

2. PUJOTTELU, SUORITETAAN JOKO VAIHTOEHTO A TAI B  

2A. PUJOTTELU 

Esteessä on kolme puista tai metallista tolppaa yhdessä linjassa. Tolppien tulee olla suorassa jonossa 

noin 6 m etäisyydellä toisistaan. Pujottelun suunta on esitetty ratapiirustuksessa. Pujottelu tulee 

suorittaa ravissa (kevyt tai harjoitusravi), suunnan vaihtuessa myös kevennyksen tulee vaihtua.  

2B. TUPLAPUJOTTELU 

Este koostuu viidestä tolpasta, jotka on asetettu maahan kahteen samansuuntaiseen riviin. Rivien 

etäisyys toisistaan on noin 6-7 m. Este tulee suorittaa seuraavasti: Hevonen tekee puolikaaren tolppien 

ympäri numerojärjestyksessä (1, 2, 3, 4, 5) ja suunnassa, joka on ilmoitettu ratakartassa (ns. 

viisikaarinen kiemuraura). Este tulee suorittaa ravissa (kevyt tai harjoitusravi). Puolivälissä tolppien 

keskellä ennen kaaren suunnan vaihtumista suoritetaan kevennyksen vaihto. 

3. KANNU 

Tehtävässä n. 1 m korkealle pöydälle asetetaan vettä sisältävä pullo. Tehtävä suoritetaan seuraavasti: 

ratsukko lähestyy pöytää, pysähtyy sen viereen, ratsastaja ottaa pullo pöydältä ja joko nostaa sen 

päänsä yläpuolelle ja palauttaa pullon takaisin pöydälle.  

4. VÄISTÖPUOMI 



Tehtävä sisältää 3-metrisen puomin, jonka halkaisija on korkeintaan 10 cm. Ratsukon tulee lähestyä 

tehtävää puomin takaa ratapiirustuksen mukaan. Hevosen tulee lähestyä puomia käynnissä, ja puomin 

tulee jäädä hevosen alle, etu- ja takajalkojen väliin. Tehtävä suoritetaan käynnissä.  Puomin voi ylittää 

kolmesta eri kohdasta (teipit puomissa).  

5. PORTTI 

Kaksi vähintään 1,3 m korkuista, luonnollisesta materiaalista valmistettua pystytolppaa tulee olla 2-3 m 

päässä toisistaan. Tolppien välissä on naru. Este suoritetaan seuraavasti: hevonen lähestyy estettä 

käynnissä askel askeleelta ilmentäen itsevarmuutta ja rauhallisuutta lähestyessään. Hevosen tulee 

sijoittua portin viereen (vasemmalle tai oikealle avautuvan puolen mukaan). Ratsastaja nostaa oikealla 

kädellään lenkin ja avaa portin. Ratsukko kävelee portin läpi toiselle puolelle, ratsastajan irrottamatta 

otettaan portista. Kun hevonen on kokonaan portin toisella puolella, ratsukko peruuttaa yhdestä 

kahteen askelta ja sulkee portin. Ratsastajan laskettua lenkin este on suoritettu. Ratsastajan ei tule 

irrottaa otettaan portista kesken tehtävää, mutta ohjat saavat olla samassa kädessä portin kanssa. 

6. KELLOKUJA  

Tehtävä koostuu kahdesta 3-metrin pituisesta puomista, jotka on nostettu tuen päälle. Puomit ovat 

noin 1,5 m päässä toisistaan muodostaen kujan, jonka päässä on kello tolpassa. Tehtävä suoritetaan 

seuraavasti: Ratsukko lähestyy kujaa käynnissä, ratsastaa sisään tehtävään ja pysähtyy kujan päässä. 

Ratsastaja soittaa kelloa kädellään ja peruuttaa hevosen pois kujasta. Tehtävä on suoritettu vasta kun 

hevosen etuosa on ulkona kujasta.  

7. SILTA 

Este muodostuu sillan kaiteista sekä puisista levyistä, joiden yli eläimen on käveltävä. Ratsukko lähestyy 

tehtävää käynnissä ja ylittää sillan käynnissä. 

8. PYÖRÖAITAUS 

Esteessä aitauksen sisällä on pelokkeita sisältävä toinen aitaus. Aitauksen sisään ratsastetaan yhdestä 

suunnasta ja suoritetaan aitauksen sisäpuolella täysi ympyrä, tullaan ulos, tehdään käännös ja mennään 

aitaukseen sisään ja tehdään täysi ympyrä toiseen suuntaan kuin ensimmäinen ja poistutaan 

aitauksesta. Este tulee suorittaa käynnissä.  

9. KAHDEKSIKKO 

Esteessä on kaksi tynnyriä noin 3 m päässä toisistaan. Hevonen lähestyy tynnyreitä ravissa (kevyt tai 

harjoitusravi) tai laukassa ja tekee ensin 3 m voltin oikeanpuoleisen tynnyrin ympäri. Voltti päättyy 

tynnyrien keskelle, jossa vaihdetaan kevennys/laukka joko lennossa tai käynnin kautta ja josta 

aloitetaan samankokoinen voltti vasemmanpuoleisen tynnyrin ympäri, minkä jälkeen ratsastetaan ulos 

tynnyreiden välistä. 

10. HYPPY 

Esteessä on kahden tolpan välissä puomi korkeudella 30-40 cm. Hevosen tulee lähestyä ja ylittää este 

luonnollisesti ja varmasti. Este voidaan suorittaa ravissa tai laukassa. 


