
RATSASTUSKILPAILUT

HELSINGISSA JA
LAPPEENRANNASSA

LOKAKUUN 8 P:NÄ 1922



OHJELMA

LAPPEENRANNASSA:
1) Taitoratsastus (vaikeampi)
2) Esteratsastus (vaikeampi)
3) Esteratsastus maastossa.

HELSINGISSA:
1) Taitoratsastus (helpompi)
2) Taitoratsastus (vaikeampi)
3) Esteratsastus (vaikeampi).

l:nen palkinto 1,000:— mk.
2:nen » 500:— »

3:mas » 200:— »

Yleisiä määräyksiä,

LOKAKUUN 8 P:NA 1922 LAPPEENRANNASSA JA HELSIN-
GISSA JÄRJESTETTÄVÄ RATSASTUSKILPAILUJA VARTEN

Palkintoina jaetaan kaikissa kilpailuissa seuraavat määrät:

Kilpailut avoimet kaikille hevosille alempana mainituilla
poikkeuksilla.

1) Painettuja kilpailuohjeita on saatavina Ratsumestari
Waseniukselta Lappeenrannassa (osote: Ratsuväkiprikaatin
Esikunta) sekä Ratsumestari Söderströmiltä Helsingissä (osote:
Suojeluskunnan Yliesikunta).

2) Osanottajien tulee olla Suomen armeijan upseereja
tahi Suomen Ratsastusliittoon kuuluvien seurojen jäseniä.

3) Kilpailujen paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.
4) Samalla hevosella ei saa ottaa osaa muuta kuin yhteen

Lappeenrannassa toimeenpantavaan esteratsastuskilpailuun.
5) Helsingissä pidettävään helpompaan taitoratsastus-kilpailuun ovat oikeutetut ottamaan osaa hevoset, jotka Suo-

men Ratsastusliittoon kuuluvien seurojen järjestämissä taito-
ratsastuskilpailuissa eivät ole saaneet I—31—3 palkintoa (Suomen
Kenttäratsastusseuran järjestämiä n. k. sarjakilpailuja lukuun-
ottamatta) .

6) Ilmoittautumismaksu kuhunkin kilpailuun on 10:—
mk. ja starttimaksu samoin 10:— mk.



7) Ilmoittautumisen tulee tapahtua kirjallisesti ja on
siinä mainittava: a) hevosen nimi b) väri c) sukupuoli d) ikä
e) omistaja f) ratsastaja. Lappeenrannan kilpailuja koskeva
ilmoitus on lähetettävä Ratsumestari Waseniukselle viimeis-
tään sunnuntaina lokakuun 1 p:nä 1922 klo 6 i. p. sekä Helsin-
gin kilpailuja koskeva saman ajan kuluessa Ratsumestari Sö-
derströmille. Myöhästyneitä ilmoittautumisia vastaanotetaan
lokakuun 7 päivään klo 6 i. p., mutta on tällöin kaksinkertai-
nen ilmoitus- ja starttimaksu suoritettava.

KILPAILUOHJEITA.

Taitoratsastus.
Erikoisia määräyksiä.

Ratsastuksen tulee tapahtua yksitellen avonaisella tah
katetulla suorakaiteen muotoisella radalla, jonka pitkä sivu
on noin 40 metriä ja lyhyt sivu 20 metriä; ratsastettaessa lisät-
tyä ravia tahi laukkaa tulee radan pitkän sivun mikäli mah-
dollista olla 60 metriä. Radan sivut, keskiviiva ja keskipiste
merkitään valkoisella hiekalla tahi sahajauhoilla.

Suitsitus: pakkokuolaimet ja kuolaimet tahi yksistään
kuolannet ilman martingalia tahi muita apuohjaksia.

Palkintotuomarien lukumäärä tulee vähintään olla kolme.
Palkintoratsastuksen aikana on palkintotuomarien mahdolli-
suuden mukaan oltava radan ulkopuolella, puheenjohtajan
toisen lyhyen sivun keskikohdalla ja muiden pitkien sivujen
keskiviivalla.

HELPOMMAN T AITORATSASTUKSEN
VAATIMUKSET:

Ratsastajan on tultava radalle ratsastaen laukkaa sekä
pysähdyttävä radan keskipisteeseen rintama puheenjohtajaan
päin. "Tervehdys.

Paikalla :

1) Hevosen tulee seistä liikkumattomana paikallaan
hyvässä asennossa.

Käyntiä:
2) Puoli kierrosta, minkä kestäessä on tehtävä voltti,

käännyttävä keskipistettä kohden, (vänd rätt upp) tehtävä
suunnan muutos ja voltti.

Lyhyttä ravia:
3) Yksi kierros, minkä kestäessä tehtävä voltti, kään-

nyttävä keskipistettä kohden, pysähdyttävä, peräytettävä
suoraviivaisesti kuusi metriä keskeytymättä, ratsastettava
edelleen lyhyttä ravia, tehtävä suunnan muutos ja voltti.



Lisättyä ravia:

Lyhyttä laukkaa:

Lisättyä laukkaa:

Käyntiä:
10) Puoli kierrosta pitkin ohjaksin

Loppuliikkeet :

Ratsastajan :

Aika 10 minuuttia.

Esteratsastus :

VAIKEAMMAN TAITORATSASTUKSEN VAATIMUKSET:

Paikalla:

4) Toisella pitkällä sivulla tehtävä täyskäännös taka-
jaloilla; lyhyellä sivulla pysähdyttävä; ratsastettava edelleen
lyhyttä ravia ja toisella pitkällä sivulla tehtävä täyskäännös
takajaloilla.

5) Sivuliike (sluta) keskiviivalle. Liike tehtävä molem-
piin suuntiin.

6) Ratsastettava kaksi pitkää sivua ja leikattava rata
kaksi kertaa (snett igenom), lyhyillä sivuilla lyhyttä ravia.

7) Tämän kestäessä tehtävä voltti ja voltti takaisin
muuttamalla laukkaa (ei laukassa). Pysähdyttävä, peräy-
tettävä ja ratsastettava edelleen lyhyttä laukkaa. Liike teh-
dään samalla tavoin molempiin suuntiin.

8) Otettava laukkaa sekä paikalta, kä3Tinistä että ly-
hyestä ravista. Tehdään molempiin suuntiin.

9) Ratsastettava kaksi pitkää sivua ja leikattava rata
kaksi kertaa; lyhyillä sivuilla lyhyttä laukkaa. Laukan vaihto
(ei laukassa) pitkillä sivuilla radan leikkauksen jälkeen. Ly-
hyttä laukkaa, pysähdyttävä, jatkettava lyhyttä ravia.

11) Laukkaa. Keskiviivan keskikohdalla pysähdys, rin-
tama palkintotuomarien puheenjohtajaan päin nevosen seis-
tessä paikallaan hyvässä asennossa.

12) Istunto, ohjasten käyttö, vaikutus hevoseen ja he-
vosen hallitseminen.

13) Kolme yksinkertaista korkeusestettä a 1 metri ja
yksi pituuseste å 2,5 metriä. Nopeus 350 metriä minuutissa.

Ratsastajan on tultava radalle ratsastaen laukkaa sekä
pysähdyttävä radan keskipisteeseen rintama puheenjohtajaan
päin. Tervehdys.

1) Hevosen tulee seistä liikkumatta paikallaan hyvässä
asennossa.



Käyntiä:

2) Puoli kierrosta, minkä kestäessä on tehtävä voltti.

Lyhyttä ravia:
3) Yksi kierros, minkä kestäessä tehtävä voltti; kään-

nyttävä keskipistettä kohden (vänd rätt upp), pysähdyttävä,
peräytettävä suoraviivaisesti kuusi metriä keskeytymättä,
ratsastettava edelleen lyhyttä ravia, tehtävä suunnan muutos
ja voltti.

4) Toisen pitkänsivun keskikohdalla tehtävä täyskään-
nös takajaloilla; lyhyen sivun keskikohdalla pysähdyttävä,
ratsastettava edelleen lyhyttä ravia ja toisen pitkänsivun
keskikohdalla tehtävä taas täyskäännös takajaloilla.

5) Käännyttävä keskipistettä kohden (vänd rätt upp),
tehtävä sivuliike (sluta) oikeaan ja vasempaan (vasempaan ja
oikeaan) keskusviivasta, kaksi kertaa kummallekin sivulle
noin koime metriä keskiviivasta.

Lisättyä ravia:
6) Ratsastettava kaksi pitkää sivua ja leikattava rata

kaksi kertaa (snett igenom), lyhyillä sivuilla lyhyttä ravia,
pysähdyttävä toisen lyhyen sivun keskikohdalla, peräydyttävä
ja ratsastettava edelleen lyhyttä ravia.

Lyhyttä laukkaa:
7) Tämän kestäessä tehtävä voltti, voltti takaisin muut-

tamalla laukkaa käännyttäessä (laukassa) sekä täyskäännös
takajaloilla. Liike tehdään samalla tavoin molempiin suuntiin.

8) Otettava laukkaa sekä paikalta, käynnistä, että ly-
hyestä ravista sekä peräytettävä jokaisen pitkän ja lyhyen
sivun keskikohdalla. Liike tehtävä molempiin suuntiin.

9) Suuri oo voltti muuttamatta laukkaa. Tehtävä mo-
lemmilla jaloilla.

Lisättyä laukkaa:
10) Ratsastettava kaksi pitkää sivua ja rata leikattava

kaksi kertaa, lyhemmillä sivuilla lyhyttä laukkaa; pysähdyt-
tävä toisella lyhyellä sivulla, peräytettävä, ratsastettava edel-
leen lyhyttä laukkaa. Laukanvaihto (ei laukassa) pitkillä
sivuilla radan leikkaamisen jälkeen. Ratsastettava lyhyttä
laukkaa, pysähdyttävä ja jatkettava edelleen lyhyessä ravissa.

Käyntiä:

11) Puoli kierrosta pitkin ohjaksin

Loppuliikkeet:
12) Laukkaa. Keskiviivan keskikohdalla pysähdys, rin-

tama palkintotuomarien puheenjohtajaan päin hevosen seis-
tessä paikallaan hyvässä asennossa. Tervehdys.



Ratsastajan :

Aika 15 minuuttia.

Esteratsastus:

PISTEIDEN MÄÄRÄÄMINEN TAITORATSASTUKSESSA.

13) Istunta, ohjasten käyttö, vaikutus hevoseen ja he-
vosen hallitseminen.

14) Kolme yksinkertaista korkeusestettä a 1 metri ja yksi
pituuseste å 2,5 metriä. Nopeus 350 metriä minuutissa.

Kaikki vaatimuksissa mainitut liikkeet ovat tehtävät mää-
rätyssä järjestyksessä.

Virhepisteitä (0,1 —1) antaa kukin palkintotuomari väärin
tahi virheellisesti suoritetuista liikkeistä alempana lueteltujen
perusteiden mukaan.

Paikalla on hevosen seistävä hiljaa, hyväryhtisenä, pää
liikkumattomana.

Kaikissa askellajeissa tulee hevosen liikkua lvyväryhtisenä,
kevyesti kuolaimiin nojaten ja pää tasaisesti liikkuen.

Käynnin tulee olla puhtaan, vapaan, tasatahtisen ja
matkaavoittavan.

Ravin tulee olla puhtaan, vapaan ja tasatahtisen; lyhyessä
ravissa tulee hevosen olla koottuna ja liikkua suuremmalla
joustavuudella. Lisätty ravi matkaavoittava.

Laukan tulee ollarauhallisen, tasatahtisen javauhdikkaan,
taka- ja etujalkojen liikkeet sopusuhtaiset; lyhyessä laukassa
tulee hevosen olla enemmän koottuna ja liikkua suuremmalla
joustavuudella. Lisätty laukka matkaavoittava.

Käännöksissä tulee hevosen sulavasti ja varmasti seu-
rata ratsastajan vaikuttimia, pitää päänsä oikeassa asennossa
ja ruumiinsa taivutettuna käännöksen suuntaan (ställd i
nacken och böjd i bålen); käännöksiä tehtäessä laukassa on
hevosen oikealle ratsastettaessa oltava taivutettuna oikealle
ja vasemmalle ratsastettaessa taivutettuna vasemmalle.

Sivuliikkeissä (sivuliike oikealle ja vasemmalle keskivii-
vasta) tulee hevosen, pää oikeassa asennossa ja ruumis tai-
vutettuna liikkeen suuntaan, koottuna ja takajalat hyvin
allaan, liikkua niin, että etu- ja takajalat koko liikkeen ajan
ovat samalla etäisyydellä siitä radan sivusta, jota kohti liike
tehdään.

Esteet otetaan laukassa heti sen jälkeen kuin muut liikkeet
ovat radalla suoritetut.

Ratsastajan istunnan tulee olla hyväryhtisen, mukautu-
vaisen ja varman.

Ohjasten käytön tulee olla pehmeän, ilman silmäänpistä-
vämpiä liikkeitä.

Ohjastenpito on vapaa.
Ratsastajan vaikuttumien (inverkan) tulee olla pehmeät

ja sopusuhtaiset (mjuk och avpassad).
Hevosen hallitsemista arvosteltaessa otetaan huomioon

miten hyvin hevonen liikkuu määrätyillä poluilla ja tottelee
ratsastajaa.



Aika lasketaan siitä hetkestä jolloin palkintotuomarien
puheenjohtaja antaa aloittamismerkin siksi kunnes määräaika
on umpeenkulunut.

Ratsastajan jättäessä tekemättä jonkun ohjelmassa mai-
nituista liikkeistä, lisää jokainen palkintotuomari hänelle 0,2
pistettä. Palkintotuomarien tulee, sittenkun ratsastaja on
lopettanut ratsastuksensa, vaatia ratsastajan suorittamaan
mahdollisesti suorittamatta jätettyjä (unhoitettuja) liikkeitä.

Liikkeitä, joita ei ole vahvistetuissa vaatimuksissa lue-
teltu, eivät palkintotuomarit arvostele.

MÄÄRÄYKSET LOPPUTULOKSIA LASKETTAESSA
TAITORATSASTUKSESSA.

Jokainen palkintotuomari määrää kilpailijan järjestyksen
siten että se, jolla on vähimmän virhepisteitä, saa järjestys-
numerokseen 1, seuraava järjestysnumerokseen 2 j. n. e. Vir-
hepisteiden tasan sattuessa määrää palkintotuomari järjes-
tyksen .

Ratsastaja, jonka useimmat palkintotuomarit ovat aset-
taneet ensi sijalle, pidetään voittajana, seuraava pidetään N:o
2 j. n. e. Jollei kukaan kilpailijoista ole saanut palkintotuo-
marien enemmistöä puolelleen saadaan lopputulos laskemalla
yhteen palkintotuomarien antamat järjestysluvut, jolloin
alimman summan saanut tulee voittajaksi, seuraava toiseksi
j. n. e. Jos palkintotuomarien antamien järjestyslukujen sum-
mat ovat samat, määrää palkintotuomarien puheenjohtaja
järjestyksen.

ESTERATSASTUS.
Erikoisia määräyksiä.

Esteet ovat yleensä rakennettavat niin, että niillä on
kiinteä ulkonäkö, mutta että sopiva osa niistä voi pudota.

Suitsitus: vapaa.

VAATIMUKSET.

12—16 estettä
Korkeus: 1,10—1,20 metriä.
Leveys: Enintään 3 metriä.
Nopeus 350 metriä minuutissa.

PISTEIDEN MÄÄRÄÄMINEN ESTE-
RATSASTUKSESSA.

Virheeksi luetaan:
Hevosen kieltäytyessä tahi poiketessa (myöskin esteiden

välillä)



toisella kerralla lisäksi 4 »

man esteen edessä on kilpailu keskeytettävä.

sekä sitäpaitsi:

korkeusesteissä:
takajalkojen pudottaessa esteen (nedslag) 1 virhe

takajalkojen kosketuksesta (islag) l /, »

etujalkojen » y, »

tettu (markeringsribba)

pituusesteissä:

tava kilpailu

MÄÄRÄYKSET
lopputuloksia laskettaessa esteratsastuksessa

sesta esteiden välillä, ei lasketa virhepisteitä.

ensimäisellä kerralla 2 pistettä

Hevosen kieltäytyessä useammin kuin kaksi kertaa sa-

Putoamisesta 6 pistettä
Kumoonratsastamisesta (tässä tapauksessa

ei lasketa alempana lueteltuja virheitä erikseen) 8 »

etujalkojen » » 3 virhettä

Kosketus lasketaan ainoastaan jos este on rimalla varus-

takajalkojen (tahi niiden osan) kosketuksesta
rajaviivojen sisäpuolelle 1 virhe

etujalkojen (talli niiden osan) kosketuksesta
rajaviivojen sisäpuolelle 3 virhettä
Maksimiajan yli käytetystä jokaisesta sekunnista tahi

sen osasta lasketaan 1/t virhepistettä. Lyhempää aikaa ei
lasketa kilpailijan hyväksi.

Ratsastajan tulee seurata määrättyä rataa ja ovat esteet
ratsastettavat ennakolta määrätyssä järjestyksessä. Väärälle
tielle ratsastamisesta annetaan joka kerta kuin sellaista tapah-
tuu 2 virhepistettä- Jollei hevosta viedä takaisin sille kohdalle,
mistä väärän tien ratsastaminen alkoi, on ratsastajan lopetet-

Ratsastajaa, jolla on vähiten virhepisteitä, pidetään voit-
tajana, seuraavaa toisena j. n. e.

Virhepisteiden tasan sattuessa lasketaan lopputulos pal-
kintotuomarien antamien määräysten mukaan.

Esteratsastuksessa maastossa lasketaan pistee* muuten
samalla tavoin paitsi että kieltäytymisestä, poikkeamisesta,
putoamisesta, kumoonratsastamisesta ja väärän tien ottami-
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HÄSTTfIVLINGAR
i

HELSINGFORS OCH
WILLMANSTRAND
DEN 8 OKTOBER 1922



PROPOSITIONER
FÖR

HASTTÄVLINGARNA I HELSINGFORS OCH WILLMAN
STRAND DEN 8 OKTOBER 1922.

I WILLMANSTRAND.
1) Prisridning (medelsvår)
2) Prishoppning (medelsvår)
3) Prishoppning i terräng (medelsvår)

I HELSINGFORS.

1) Prisridning (lättare)
2) Prisridning (medelsvår)
3) Prishoppning (medelsvår)

I varje tävling utdelas följande pris:

l:sta pris Fmk. 1,000:—
2:dra » » 500:—
3:dje » » 200:—

Allmänna bestämmelser.

Samtliga tävlingar äro öppna för alla hästar med undan-
tag av vad som i 4) och 5) i de allmänna bestämmelserna
angivits.

1) Tryckta tävlingsregler överlämnas på begäran till
intresserade av Ryttmästar Wasenius, Willmanstrand (adr.
Kavalleribrigadens stab) och Ryttmästar Söderström Helsing-
fors (adr. Skyddskårens huvudstab).

2) Deltagarena skola vara officerare tillhörande finska
armen eller medlemmar av Finska Ridförbundet underställda
föreningar.

3) Klockslag och plats för de olika tävlingarna komma
senare att meddelas.

4) Samma häst får endast tävla i den ena av ovanstående
i Willmanstrand försiggående tvänne prishoppningar.



5) Hästar, vilka tidigare tagit I—31—3 pris i prisridning
anordnad av Finska Ridförbundet underlydande föreningar
(Finska Fältridtklubbens s. k. serietävlingar dock undantagna)
äga ej rätt att deltaga i den lättare prisridning, som föranstal-
tas i Helsingfors.

6) Anmälningsavgift till varje tävling Fmk. 10:—start-
avgift Fmk. 10:—.

7) Anmälningarna skola vara skriftliga och upptaga a)
Hästens namn b) färg c) kön d) ålder e) ägare f) ryttare. An-
mälningarna till tävlingarna i Willmanstrand insändas till
Ryttmästar Wasenius och anmälningarna till tävlingarna i
Helsingfors till Ryttmästar Söderström senast söndagen den
1 oktober 1922 kl. 6 e. m. Efteranmälningar mottagas mot
dubbel anmälnings- och startavgift till lördagen den 7 okto-
ber 1922 kl. 6 e. m.

TÄVLINGSREGLER.
Prisridning.

Särskilda bestämmelser.

Ridnmgen försiggår enskilt å en öppen eller täckt marke-
rad fyrkant med circa 40 m. långsida och 20 m. kortsida; för
det ökade tempot i trav och galopp skall långsidan om möjligt
vara 60 m. å öppen fyrkant. Fyrkantspåret, medellinjen och
mittpunkten markeras med ljus sand eller sågspån.

Betsling: stång och bridong eller träns i vardera fallet utan
martingal och andra hjälptyglar.

Prisdomarnas antal skall vara minst 3. Under bedömnin-
gen skola prisdomarna i regel vara placerade utanför ridbanan
med ordföranden utanför mitten av ena kortsidan och de
övriga utanför mitten av var sin långsida.

FORDRINGAR

för lättare prisridning.

Ryttaren rider in i galopp, gör halt på mittpunkten av medel-
linjen med front mot ordföranden för prisdomarna. Hälsning.

På stället.
1.) Hästen stillastående och i hållning.

Skritt.
2.) Ett halvt varv, härunder volt; vänd rätt upp, över-

gång åt motsatt håll, volt.

3.) Ett varv, härunder volt; vänd rätt upp, halt, rygg-
ning minst 6 meter i följd, framridning i kort trav, övergång åt
motsatt håll, volt.

Kort trav.



4.) På en långsida helomvändning på bakdelen, på en
kortsida halt och framridning i kort trav, på en långsida hel-
omvändning på bakdelen.

5.) Sluta halvt igenom. Visas lika åt båda sidor.
Ökad trav.
6.) Två långsidor och två vändningar snett igenom

kortsidorna i kort trav.

Kort galopp.

7.) Härunder volt och volt tillbaka med galoppombyten
(ej i språnget), halt, ryggning, framridning i kort galopp.
Visas lika åt båda sidor.

8.) Galoppfattning från stället, skritt och trav. Visas
lika åt båda sidor.

Ökad galopp.
9.) Två långsidor och två vändningar snett igenom, kort-

sidorna i kort galopp. Galoppombyte (ej i språnget) vid lång-
sidorna efter vändningarna snett igenom. Kort galopp, halt,
framridning i kort trav.

Skritt.
10.) Ett halvt varv med hängande tyglar

Avslutning.

11.) Galopp. Halt på mittpunkten av medellinjen med
front mot ordföranden för prisdomarna, hästen stillastående
och i hållning. Hälsning.

Ryttarens
12.) sits, tygelföring, inverkan samt herravälde över

hästen
Tid: 10 minuter.

Hinderhoppning.
13.) Tre enkla höjdhinder a 1 m. och ett längdhinder a

2,5 m. Tempo 350 m. i min.

FORDRINGAR

för medelsvår prisridning.

Ryttaren rider in i galopp, gör halt på mittpunkten av
medellinjen med front mot ordföranden för prisdomarna.
Hälsning .

På stället.
1.) Hästen stillastående och i hållning



SKRITT.

2.) Ett halvt varv, härunder volt.

Kort trav.
3.) Ett varv, härunder volt; vänd rätt upp, halt, rygg-

ning minst 6 meter i följd, omedelbar framridning i kort trav,
övergång åt motsatt håll, volt.

4.) På mitten av en långsida helomvändning på bakdelen,
på mitten av en kortsida halt, omedelbar framridning i kort
trav, på mitten av en långsida helomvändning på bakdelen.

5.) Vänd rätt upp, sluta till höger och vänster (vänster
och höger) om medellinjen, två gånger åt vardera sidan om-
kring 3 meter på vardera sidan om medellinjen.

Ökad trav.
6.) Två långsidor och två vändningar snett igenom, kort-

sidorna i kort trav, på mitten av en kortsida halt, ryggning,
omedelbar framridning i kort trav.

Kort galopp.
7.) Härunder volt, volt tillbaka med galoppombyte i

språnget samt helomvändning på bakdelen. Visas lika åt
båda sidor.

8.) Galoppfattning från stället, skritt, trav och rygg-
ning å varje mittpunkt av lång och kortsidorna. Visas lika
åt båda sidor.

9.) Stora åttvolten med bibehållen galopp. Visas lika
åt båda sidor.

Ökad galopp.
10.) Två långsidor och två vändningar snett igenom,

kortsidorna i kort galopp, på mitten av en kortsida halt, rygg-
ning, omedelbar framridning i kort galopp. Galoppoinbyte
(ej i galopp) vid långsidorna efter vändningen snett igenom.
Kort galopp, halt, omedelbar framridning i kort trav.

Skritt.
11.) Ett halvt varv med hängande tyglar

Avslutning.
12.) Galopp. Halt på mittpunkten av medellinjen med

front mot ordföranden för prisdomarna, hästen stillastående
och i hållning. Hälsning.

Ryttarens
13.) sits, tygelföring, inverkan samt herravälde över

hästen.
Tid: 15 minuter.

Hinderhoppning.
14.) Tre enkla höjdhinder å 1 m. och ett längdhinder å

2,5 ni. Tempo 350 m. i min.



BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR
PRISRIDNINGEN.

Samtliga enligt fastställda fordringar föreskrivna rörel-
ser skola visas i angiven ordning.

Fel (0,1 —1) sättes av varje prisdomare för oriktigt eller
mindre väl utförda rörelser enligt nedanstående bedömnings-
grunder.

På stället skall hästen stå stilla och i hållning, med stadigt
huvud.

I alla gångarter skall hästen röra sig i hållning, mjukt och
säkert fram på bettet samt med stadigt huvud.

Skritten skall vara ren, fri, taktmässig och vägvinnande.
Traven skall- vara ren, fri och taktmässig; i samlat tempo

med mera sammanskjuten hållning och ökad spänstighet;
i ökat tempo med vägvinnande rörelser.

Galoppen skall vara lugn, taktmässig och schvungfull
med bakdelen inrättad på framdelen; i samlad galopp med mera
sammanskjuten hållning och ökad spänstighet; i ökat tempo
med vägvinnande språng.

I vändningar skall hästen vara ställd i nacken och böjd i
bålen åt det håll vändningen sker; under vändning i galopp,
ställd till höger, då höger galopp rides, imotsatt fall till vänster.

Under sidvärtrörelserna i sluta (sluta halvt igenom samt
sluta till höger och vänster om medellinjen) skall hästen, ställd
i nacken och böjd i bålen åt det håll rörelsen sker, med samlad
hållning och väl undersatt bakdel förflytta sig med framdel
och bakdel lika långt från den långsida mot vilken slutandet
göres.

Hoppningen utföres i galopp omedelbart efter avslutad
uppvisning på ridbanan.

Ryttarens sits skall vara präglad av hållning utan styvhet
samt följsamhet och säkerhet i sadeln.

Tygelföringen skall vara mjuk och utan vidlyftiga rörelser.
Tygelnållningen är fri.
Inverkan skall vara mjuk och avpassad.
Herraväldet över hästen bedömes med hänsyn till hästens

lydnad och ridning av rätta vägar.
Tiden räknas från det ögonblick prisdomarnas ordförande

giver tecken för ridningens början, till dess föreskriven tid ut-
gått.

Underlåter ryttare att visa någon av de i programmet före-
skrivna rörelserna, straffas han av varje prisdomare för varje
icke visad rörelse med 2/10 fel. Prisdomarna skola, sedan ryt-
taren slutat sin uppvisning, fordra att få se samt bedöma even-
tuella uteglömda (ej visade) rörelser.

Rörelser, som icke äro upptagna i för prisridningen fast-
ställda fordringar — prisbedömes icke.



BESTÄMMANDE AV ORDNINGSFÖLJDEN.

Varje prisdomare ordnar de tävlande så, att den, som er-
hållit minsta antalet fel, erhåller platssiffra 1, den därnäst
platssiffra 20.5. v. Vid lika felsummor skall prisdomaren av-
göra ordningsföljden.

Den ryttare, som av prisdomarna erhållit majoritet till
första platsen, är segrare, den därnäst är n:r 2 o. s. v. (Majori-
tet till ex. 2. pris ger i detta sammanhang icke endast plats-
siffra 2. 2. 3. i förhållande 2. 3. 3. utan även platssiffra 1. 2. 3.
i förhållande till 2. 2. 3.) Har ingen av de tävlande majoritet
för sig, erhålles resultatet genom sammanräkning av prisdo-
marnas platssiffror, varvid den lägsta summan blir segrare,
den därnäst n:r 20.5. v. Om summan av prisdomarnas plats-
siffror äro lika avgör ordföranden för prisdomarna ordnings-
följden.

PRISHOPPNING.
Särskilda bestämmelser.

Hinderna skola i allmänhet konstrueras så att de angiva
ett fast utseende, men så att lämplig del kan nedslås.

Betsling: fri.'

FORDRINGAR.
12—16 hinder.
Höjd: 1,10—1,20 m.
Längd: Maximum 3 ni.
Tempo: 350 m. i min.

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR
PRISHOPPNINGEN.

Fel sättes vid varje hinder
vid vägran eller utbrytning (även mellan hinderna)

första gången 2 fel
andra gången ytterligare 4 »

vägran mer än två gånger vid samma hinder eller vid mer än
två hinder medför uteslutning,
vid avfallning 6 »

vid omkullridning (övriga fel enligt nedan räknas
härvid ej) 8 »

samt dessutom:
vid höjdhinder:

för nedslag med bakben 1 »

» » » framben 3 »

för islag med bakben 1/4 »

» » » framben V., »

(islag räknas endast då markeringsribba finnes)



vid längdhinder:

Ab. F. Tilgmann, Bok- o. Stentrycken.

för bakhov (del därav) innanför demarkationslinjerna 1 fel
för framhov (del därav) » » 3 fel

Varje påbörjad sekund över maximitiden straffas med
% fel. Kortare tid räknas ej till godo.

Angiven väg skall följas och skola hindren tagas i på för-
hand bestämd ordning. Ridning fel väg straffas med 2 fel
för varje gång. Återföres ej hästen till den plats, där felrid-
ningen började, medför detta uteslutning från tävlan.

BESTÄMMANDET AV ORDNINGSFÖLJDEN.

Den ryttare, som erhåller minsta antal fel är segrare
den därnäst andra o. s. v.

Vid lika antal fel avgöres utgången enligt av prisdomarna
angivna bestämmelser.

För prishoppning i terräng gälla samma bedömnings-
grunder med undantag av att vägran, utbrytning, avfallning,
omkullridning eller fel väg räknas icke mellan hindren.


