
V. 1929 toimeenpantavia ratsastuskilpailulta
koskevat määräykset.
Laukkakilpailut.

a) Kilpailuista on mikäli mahdollista puolet oleva este-
laukkakilpailuita.

b) Korkeintaan kolmasosa kilpailuista on merkittävä
tasotuskilpailuiksi.

Kiitolaukka.
Kunakin kilpailupäivänä on mikäli mahdollista järjestet-

tävä vähintään yksi kilpailu 3-vuotisille tahi 3- ja 4 vuotisille
kotimaisille hevosille. Näistä on ennen heinäkuun 1 päivää
pidettävissä kaksipäiväisissä laukkakilpailuissa ainakin yksi
kilpailu varattava 3-vuotisille hevosille.

Tasotuskilpailua 2-vuotisille hevosille ei saa pitää ennen
syyskuun 1 päivää.

a) Ennen elokuun 1 päivää on mikäli mahdollista kor-
keintaan puolet laukkakilpailuissa esiintyvistä estelaukoista
oleva risulaukkaa.

Estelaukka.

b) Pisin matka 3-vuotisille hevosille on 2500 m.
Määrätty luku risulaukkoj a on Varattava 4- ja5-vuotisille

kotimaisille hevosille ja syksyllä osa 3- ja 4-vuotisille.
c) Upseeri-sekaestelaukkoja on järjestettävä upseerien

tahi valtion omistamille, omistajan tahi vakinaisessa palve-
luksessa olevien upseerien Valmentamille hevosille, upsee-
rien esiintyessä ratsastajina. Poissulkeminen voi sopivim-
min tapahtua kun kilpailuissa on saavutettu määrätty luku
voittoja i:ten palkintojen ollessa saman- tahi erisuuruisia.
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Kouluratsastus, helppo, ilman esteitä.

Kenttäratsastus.
Vaikea.

Esteratsastus, vaikea B.

Kouluratsastus, helppo, ilman esteitä.
Maastoratsastus, kts. maastoratsastus, helppo.

Sekalaisia määräyksiä.
Koskevat kaikkia Suomessa v. 1929 pi

dettäviä kilpailuja.
1. Ilmoittautumislomakkeita saa tilata Suomen Ratsas-

tusliiton sihteeriltä tahi asianomaiselta järjestöltä.
2. Myyntikilpailuun ilmoitettaessa on myyntihinta il-

moitettava.
3. Tasotuskilpailuissa lisätään jokaiselta voitolta pai-

nojen julkaisemisen jälkeen painoa 2 kg.
Ilmoittautumisen yhteydessä painoa ilmoitettaessa, yh-

tävähän kuin ohjelmassakaan ei Vähennystä tehdä ratsas-
tajalle mahdollisesti tulevasta painohelpotuksesta.

Metsästysratsastusta ja metsästyslauk-
kaa koskevat määräykset.

Metsästysratsastuksessa ja metsästyslaukassa on läh-
dettäessä — lähtömerkkiä ei saa antaa lipulla eikä lähtö-
merkkikoneella — masterin oltava 10—50 metriä osanotta-
jien edellä, ja on hänen johdettavakilpailua vähintäin puoli
radan mittaa. Metsästysratsastuksessa on loppukirin pituus
kilpailukutsussa suunnilleen ilmoitettava.

Ratsastuskilpailuja v. 1929 koskevat määräykset ja vah=
vistetut vaatimukset.

Matkaratsastus, yksitellen — vähintään 30 km, kilomet-
rille käytetty aika enintään 4 1/ 2 minuuttia jasen yhteydessä

Maastoratsastus. Kts. Maastoratsastus, vaikea, kilomet-
rille käytetty aika enintään 3 minuuttia.

Yksittäin ratsastus sekaesteradalla, vähintään 3000 m.
Vauhti vähintään 550 m minuutissa.

Puolivaikea, vähintään neljä koetta, joista yksi palkinto-
ratsastus ja yksi maastoratsastus.
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Muiden kokeiden suhteen huomattava:
Matkaratsastuksen tulee tapahtua maastoratsastuksen

yhteydessä. Matkan pituus 20 å 30 km.
Yksittäin ratsastus sekaesteradalla, enintään 3000 m.
Esteratsastus, puolivaikea..
Muut vaatimukset: kts. kenttäratsastus, vaikea.
Helppo, Enintään neljä koetta, joista yksi koulurat-

sastus, yksi maastoratsastus ja yksi esteratsastus.
Kouluratsastus, helppo, ilman esteitä.
Maastoratsastus, Kilometrille käytetty aika enintään

3 min. 30 sek. Matkan pituus noin 3 km. Muuten kts.
maastoratsastus, helppo.

Matkaratsastus on suoritettava maastoratsastuksen yh-
teydessä. Matkan pituus 6—12 km. Kilometrille käytetty
aika enintään 4 Vz min.

Yksittäin ratsastus sekaesteradalla, enintään 3000 m.
Esteratsastus, Helppo.

Kouluratsastus.
Vaikea.

Ratsastaja ratsastaa radalle lyhyessä laukassa, pysähtyy
radan pituushalkaisijan keskipisteeseen asennossa palkinto-
tuomarien puheenjohtajaa kohti, tervehdys.

Arvosteluryhmä
I. Paikalla.
2. Käyntiä. Puolikierrosta.
3. Lyhyttä ravia. Yksi kierros. Rata pituussuuntaan

leikkaa, voltti pituushalkaisijan kummallekin puolelle
yhteen mittaan (pieni kaheksikko).

4. Pituushalkaisijan keskipisteessä pysähdys, peräyttämi-
nen 6 metriä yhtäjaksoisesti. Lyhyttä ravia, suunnan
muutos, puoli kierrosta.

5. Sivuliike oikealle ja vasemmalle (vasemmalle ja oikealle)
pituushalkaisijasta kaksi kertaa kumpaankin suuntaan,
noin 3 metriä keskiviivan kummallekin puolelle.

6. Puolikierrosta, rata pituussuuntaan leikkaa, pituushal-
kaisijalla täyskäännös takajaloilla, lyhyttä ravia, täys-
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10.

tään kolme kertaa yhdellä pitkällä sivulla.

käännös takajaloilla (vastakkaiseen suuntaan). Koven-
nettua ravia.

7. Kaksi kertaa koko rata leikkaa, lyhyet sivut lyhyessä
ravissa, toisen lyhyen sivun keskikohdalla pysähdys,
peräyttäminen 6 metriä yhtäjaksoisesti, lyhyttä ravia.
Lyhyttä laukkaa.

8. Puolikierrosta. Rata pituussuuntaan leikkaa, pituus-
halkaisijalla pysähdys, lyhyttä laukkaa (Vastakkaista)
pysähdys, peräyttäminen 6 metriä yhtäjaksoisesti, ly-
hyttä laukkaa (vastakkaista). Puoli kierrosta.

9. Kiemura (kts. liite 1) yhteensä viisi kaarta, noin 8 metriä
pituushalkaisijan kummallekin puolelle, jalan vaihto
laukassa pituushalkaisijaa sivuutettaessa.
Sivuliike, koko rata leikaten, pituushalkaisijan keski-
pisteeseen, pysähdys, liikkumattomana paikalla, sivu-
liike takasin samalle pitkälle sivulle, lyhyen sivun kes-
kellä jalan vaihto laukassa.

11. Laukkaa seuraavan pitkän sivun keskipisteeseen, täys-
käännös takajaloilla, vastalaukkaa lyhyen sivun keski-
pisteeseen, laukan vaihto laukassa. Liike tehdään sa-
malla tavoin molempiin suuntiin.

12. Jalanvaihto laukassa joka neljännellä askeleella, vähin-

13. Jalan vaihto laukassa joka kolmannella askeleella, vä-
hintään neljä kertaa yhdellä pitkällä sivulla.
Koottua laukkaa.

14. Sen aikana on voltti (noin 8 metrin läpimittainen) muut-
tamatta laukkaa javaihtaen jalkaa laukassa. Liike teh-
dään molempiin suuntiin.
Kovennettua laukkaa.

15. Pitkä sivu ja koko rata leikkaa, jalan vaihto laukassa
pituushalkaisijaa sivuutettaessa. Lyhyet sivut lyhyessä
laukassa, toisella niistä pysähdys, peräyttäminen 6 met-
riä yhtäjaksoisesti.

16. Pitkä sivu ja koko rata leikkaa kovennetussa laukassa,
jalan vaihto laukassa pituushalkaisijaa sivuutettaessa.
Lyhyet sivut lyhyessä laukassa, sen jälkeen pysähdys,
lyhyttä ravia.
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Käyntiä.

17. Puoli kierrosta pitkin ohjaksin.
L-oppuliikkeet.
Lyhyttä laukkaa, pituushalkaisijan keskipisteessä py-
sähdys, asento palkintotuomarienpuheenjohtajaa kohti,
tervehdys.

r

Ratsastajan
18. Istunta.
19. Ohjasvaikutus.
20. Vaikutus hevoseen.

Esteratsastus.
(Kolme yksinkertaista korkeusestettä å 1 metri ja yksi
pituuseste a 2,5 metriä. Vauhti noin 350 metriä minuu-
tissa).

21. Ratsastajan mukautuvaisuus hevosen liikkeisiin.
22. Hevosen ryhti ennen hyppyä, hypyn aikana ja sen jal-

keen sekä esteiden välillä ja vauhti.
Aika 15 minuuttia (esteratsastusta siihen laskematta).

Puolivaikea.

Ratsastaja ratsastaa radalle lyhyessä laukassa, pysähtyy
pituushalkaisijan keskipisteeseen asennossa palkintolauta-
kunnan puheenjohtajaa kohti, tervehdys.
Arvostelu-

ryhmä:
1. Paikalla.

Käyntiä.
2. Puolikierrosta.

Lyhyttä ravia.
3. Yksi kierros.
4. Rata pituussuuntaan leikkaa, voltti pituushalkaisijan

kummallekin puolelle yhtäjaksoisesti (pieni kahdek-
sikko), pituushalkaisijan keskipisteessä pysähdys, pe-
räyttäminen 6 metriä yhtäjaksoisesti, lyhyttä ravia,
suunnan muutos, puoli kierrosta.
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Kovennettua ravia.

Lyhyttä laukkaa.
8. Puoli kierrosta.

12. Sama liike vastakkaiseen suuntaan.

Kovennettua laukkaa.

Käyntiä.
15. Puoli kierrosta pitkin ohjaksin.

5. Sivuliike lyhyen sivun keskipisteestä pitkän sivun keski-
pisteeseen, sivuliike pitkän sivun keskipisteestä vas-
takkaisen lyhyen sivun keskipisteeseen.

6. Puoli kierrosta, rata pituussuuntaan leikkaa, pituus-
halkaisijalla pysähdys, täyskäännös takajaloilla, lyhyttä
ravia, pysähdys, täyskäännös takajaloilla (vastakkai-
seen suuntaan).

7. Kahdesti koko rata leikkaa, lyhyet sivut lyhyessä ra-
vissa, toisen lyhyen sivun keskipisteessä pysähdys, pe-,
Täyttäminen 6 metriä yhtäjaksoisesti, lyhyttä ravia.

Pitkällä sivulla voltti ja täyskäännös takajaloilla edellä-

käyvän pysähdyksen jälkeen.
9. Rata pituussuuntaan leikkaa, pysähdys, lyhyttä lauk-

kaa (vastakkaista) pysähdys, peräyttäminen 6 metriä
yhtäjaksoisesti, lyhyttä laukkaa (vastakkaista).

10. Puoli kierrosta, seuraavalla pitkällä sivulla voltti ja
täyskäännös takajaloilla edellä käyvän pysähdyksen
jälkeen.

11. Sivuliike lyhyen sivun keskipisteestä pitkän sivun keski-
pisteeseen, säilyttäen laukan kahden kulman ohi, jalan
vaihto laukassa pitkän sivun keskipisteessä.

13. Pitkä sivu ja koko rata leikkaa, jalanVaihto laukassa
seuraavalla pitkällä sivulla lyhyeen laukkaan hiljen-
nettyä. Lyhyet sivut lyhyessä laukassa. Yhdellä näistä
pysähdys, peräyttäminen 6 metriä yhtäjaksoisesti.

14. Pitkä sivu ja koko rata leikkaa, jalanvaihto laukassa
seuraavalla pitkällä sivulla lyhyeen laukkaan hiljen-
nettyä. Lyhyet sivut lyhyessä laukassa, senjälkeen py-
sähdys, lyhyttä ravia.
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Loppuliikkeet.
Lyhyttä laukkaa, pituushalkaisijan keskipisteessä py-
sähdys, asento palkintolautakunnan puheenjohtajaa
kohti, tervehdys.
Ratsastaj an

16. Istunta.
17. Ohjasvaikutus.
18. Vaikutus hevoseen.

Esteratsastus.
(Kolme yksinkertaista korkeusestettä a 1 metri ja yksi
pituuseste å 2,5 metriä. Vauhti n; 350 metriä minuu-
tissa.)

19. Ratsastajan mukautuvaisuus hevosen liikkeisiin ja he-
vosen hallinta.

20. Hevosen ryhti ennen hyppyä, hypyn aikana ja sen jäl-
keen, sekä esteiden välillä ja vauhti.
Aika 10 minuuttia (esteratsastusta siihen laskematta).

Helppo.
Ratsastaja ratsastaa radalle lyhyessä laukassa, pysähtyy

radan pituushalkaisijan keskipisteeseen, asennossa palkin-
totuomarien puheenjohtajaa kohti, tervehdys.
Arvostelu-
ryhmä:
1. Paikalla

Käyntiä.
2. Puoli kierrosta.

Rata pituussuuntaan leikkaa, pituushalkaisijan keski
pisteessä lyhyttä ravia.
Lyhyttä ravia.

3. Puoli kierrosta, jonka kestäessä voltti.
4. Rata pituussuuntaan leikkaa, pituushalkaisijan keski-

pisteessä pysähdys, peräyttäminen 6 metriä yhtäjak-
soisesti, lyhyttä ravia, suunnan muutos, puoli kierrosta,
jonka kestäessä voltti.

5. Sivuliike lyhyen sivun keskipisteestä pitkän sivun keski-
pisteeseen. Liike tehdään molempiin suuntiin.
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ravissa.

Lyhyttä laukkaa.
8. Puoli kierrosta.

9. Sama liike vastakkaiseen suuntaan.

Kovennettua laukkaa.

14. Puoli kierrosta pitkin ohjaksin.
Loppuliikkeet.

Ratsastajan
15. Istunta.
16. Ohjasvaikutus.
17. Vaikutus hevoseen.

Esteratsastus.

6. Rata pituussuuntaan leikkaa, pituushalkaisij alla pysäh-
dys, täyskäännös takajaloilla, lyhyttä ravia, pysähdys,
täyskäännös takajaloilla (vastakkaiseen suuntaan)
Kovennettua ravia.

7. Kaksi kertaa koko rata leikkaa, lyhyet sivut lyhyessä

Pitkällä sivulla voltti ja täyskaarto säilyttäen laukan
kahden kulman ohi seuraavan pitkän sivun keskipistee-
seen, käyntiä.

10. Rata pituussuuntaan leikkaa, pituushalkaisijan keski-
pisteessä pysähdys, lyhyttä laukkaa vastakkaiseen suun-
taan.

11. Rata pituussuuntaan leikkaa, pituushalkaisijan keski-
pisteessä pysähdys, peräyttäminen 6 metriä 3'htäjak-
soisesti, lyhyttä laukkaa.

12. Koko rata leikkaa. Uudella pitkällä sivulla laukan vaihto
(ei laukassa). Lyhyt sivu lyhyessä laukassa.

13. Sama liike vastakkaiseen suuntaan, sen jälkeen pysäh-
dys, lyhyttä ravia.
Käyntiä.

Lyhyttä laukkaa, pituushalkaisijan keskipisteessä py-
sähdys, asento palkintotuomarienpuheenjohtajaakohti,
tervehdys.

(Kolme yksinkertaista korkeusestettä å 1 metri ja yksi
pituuseste å 2,5 metriä. Vauhti noin 250 metriä minuu-
tissa).
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Ratsastajan hevosen seuraaminen, mukautuvaisuus he-
vosen liikkeisiin ja hevosen hallinta.

19. Hevosen ryhti ennen hyppyä, hypyn aikana ja sen jäl-
keen sekä esteiden välillä ja vauhti.
Aika 9 min. (Esteratsastusta siihen laskematta).

Esteratsastus.
Vaikea

JOKO A: 4—B johteillavarustettua estettä
Korkeus: 1.40—1.80 m (yhdistetyissä jakerrotuissa alin

korkeus 1.30 m.)
Pituus: 4—5 m.
Vauhti: 300 m minuutissa.

TAHI B: 12—20 estettä, ulkoradalla ei vähempää kuin 15,
katetulla radalla ei vähempää kuin 12 estettä, ulkona vä-
hintään 10, katetulla radalla vähintään 8 erilaista estettä,
esteet ulkona jaetut jos mahdollista vähintään 800 metrin
matkalle. Kerrottujen esteiden väliä 10—5 m, sekä useita
esteitä, joiden väliä on 10—8 m. Vähintään kolme estettä
maksimikorkeutta.

Korkeus: 1.15—1.40 m (yhdistetyissä ja kerrotuissa es-
teissä vähin korkeus 1 m).

Pituus: 3.5—4.5 m.
Vauhti: ulkoradalla 300—400 m minuutissa.

Puolivaikea:
12—16 estettä, ulkoradalla vähintään 10, katetulla ra-

dalla vähintään 6 erilaista estettä.
Ainakin kaksi kerrottua estettä, joissa eri osien väli on

10—6 m. Vähintään 3 maksimikorkeutta olevaa estettä.
Korkeus: 1.10—1.20 (yhdistettyjen ja kerrottujen estei-

den alin korkeus 1 m.).
Pituus: Enintään 3.5 m
Vauhti: ulkoradalla 300—400 m minuutissa.

Helppo
Noin 10 estettä, ulkoradalla vähintään 8, katetulla ra-

dalla vähintään 6 erilaista estettä. Ainakin yksi kerrottu
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Korkeus: Enintään 1.10 m.
Pituus: Enintään 3 m.
Vauhti: Ulkoradalla 300—350 m minuutissa.

Korkeushyppy:

Maastoratsastus.
Vaikea.

Helppo.

este, jossa eri osien väli on 10—8 m. Vähintään 3 maksimi-
korkeutta olevaa estettä.

Tässä voidaan myöskin arvostella tyyliä, ei kuitenkaan
silloin kun vedonlyöntiä totalisaattorin avulla käytetään
(kts. Arvosteluperusteet).

Korkeushypyn esteen muodostaa valkeista bambutan-
goista valmistettu kalteva aita. Alkukorkeus: 1.40 m, yks
1.30 metrin koehyppy sallittu.

Kun koehyppy on suoritettu kohotetaan este määrättyyn
alkukorkeuteen. Ratsastajan virheettömästi ottaman jo-
kaisen korkeuden jälkeen, kohotetaan estettä enintään 10
cm kerrallaan.

Tasotuskilpailu esteratsastuksessa.

Tasotuskilpailu Voi tulla kysymykseen ainoastaan hel-
possa ja puolivaikeassa esteratsastuksessa ja tapahtuu ta-
sotus lisäämällä joko esteiden lukua tahi suuruutta. Lisäys
ei kuitenkaan missään tapauksessa saa ylittää kyseellisille
luokille vahvistettuja maksimivaatimuksia.

Matkan pituus vähintään 5 km. Esteistä tulee ainakin
5 olla vähintään 1.20 m. korkuisia. Pituuseste enintään
5 m.

Matkan pituus 3—5 km. Esteiden maksimikorkeus 1.15
m. Esteistä tulee ainakin 4 olla noin 1.10 m. korkuisia. Pi-
tuusesteet ei 4 m leveämpiä.

Hevosten kelpoittamisessa ratsastuskilpailuihin v. 1929
noudatetaan seuraavia määräyksiä.
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Kenttäratsastus:
Helppoon kenttäratsastukseen eivät saa ottaa osaa

hevoset, jotka tammikuun i päivän jälkeen 1929 ovat hel-
possa kenttäratsastuksessa voittaneet. I—s1—5 kertaa tahi
voittaneet yhden kerran puolivaikeassa tahi vaikeassa
kenttäratsastuksessa.

Puolivaikeaan kenttäratsastukseen eivät saa ottaa osaa
hevoset, jotka tammikuun 1 päivän jälkeen 1929kaikkiaan

I—s1—5 kertaa ovat voittaneet puolivaikeassa kenttäratsastuk-
sessa tahi jotka kerran ovat voittaneet vaikeassa kenttä-
ratsastuksessa.

Kouluratsastus:
Helppoon kouluratsastukseen eivät saa ottaa osaa

hevoset, jotka tammikuun 1 päivän jälkeen 1929 ovat I—s1—5
kertaa voittaneet helpossa kouluratsastuksessa tahi jotka
yhden kerran ovat voittaneet puolivaikeassa taikka vai-
keassa kouluratsastuksessa.

Puolivaikeaan kouluratsastukseen eivät saa ottaa osaa
hevoset, jotka tammikuun 1 päivän jälkeen 1929 kaikkiaan
i-—5 kertaa ovat voittaneet puolivaikeassa kouluratsas-
tuksessa tahi jotkakerran ovat voittaneet vaikeassa koulu-
ratsastuksessa.

Esteratsastus:
Helppoon esteratsastukseen eivät saa ottaa osaa he-

voset, jotka tammikuun 1 päivän jälkeen 1929 kaikkiaan
I—s1—5 kertaa ovat voittaneet helpommassa esteratsastuksessa
tahi kerran voittaneet puolivaikeassa tahi vaikeassa.

Puolivaikeaan esteratsastukseen eivät saa ottaa osaa
ne hevoset, jotka tammikuun 1 päivän jälkeen 1929 ovat
voittaneet kaikkiaan I—s1—5 kertaa puolivaikeassa tahi ker-
ran voittaneet vaikeassa esteratsastuksessa.

Maastoratsastus:
Helppoon maastoratsastukseen eivät saa ottaa osaa

ne hevoset, jotka tammikuun 1 päivän jälkeen 1929 ovat
kaikkiaan I—s1—5 kertaa voittaneet helpossa maastoratsas-
tuksessa tahi jotka kerran ovat voittaneet vaikeassa maas-
toratsastuksessa.
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alemmassa luokassa.

Kiemura
"j" Palkintotuomarien

puheenjohtaja.

Helsinki 1929. K. F. Puromiehen Kirjapaino O.«Y.

Kilpailuja järjestäessään saavat yhdistykset itse näiden
määräysten rajoissa päättää kuinka moni samassa luokassa
saavutettu voitto aiheuttaa kilpailusta poissulkemisen.

Ellei kilpailua ole julistettu siinä luokassa, johon hevo-
nen on oikeutettu ottamaan osaa, saa se kilpailla seuraavassa

Liite I.
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