Kilpailusääntövisa 2020 OIKEAT VASTAUKSET
Kaikkiin kysymyksiin löytyy vastaus Suomen Ratsastajainliiton Kilpailusäännöistä (2020):
KS I Yleinen osa
KS II Kouluratsastus
KS III Esteratsastus
Oikeat vastaukset vihreällä

1. Hevosen sopimatonta kohtelua on 3 pist
a) tahallinen kivun aiheuttaminen
b) kiellettyjen tai hevoselle kipua aiheuttavien varusteiden käyttö
c) hoidon tarkoituksellinen tai välinpitämättömyydestä johtuva laiminlyönti
SÄÄNNÖISSÄ:

2. Suomessa ruusukkeiden värit menevät 1 pist
a) 1.sininen 2. valkoinen 3. sinivalkoinen
b) 1.sinivalkoinen 2. valkoinen 3. sininen
c) 1.sinivalkoinen 2. sininen 3. valkoinen

3. Stewardin tehtävänä on 1 pist
a) kytätä ja kyylätä
b) valvoa hevosten hyvinvointia ja sääntöjen noudattamista
c) auttaa ratsastajia

4. Tuomari voi kieltää ratsukon osallistumisen mikäli 2 pist
a) hevonen ontuu
b) ratsastaja on liian iso hevoselle
c) hevosen varusteet on väärin laitetut ja likaiset

SÄÄNNÖISSÄ:

5. Mitä tarkoittaa Field of Play -periaate? 1 pist
a) kilpailupaikalla on oltava leikkikenttä
b) jos olet eri meiltä tuomarin arvostelusta (esim putosiko puomi tai oliko voltti seiskan arvoinen)
voit valittaa siitä liittoon.
c) se mitä tuomari arvostelee suorituksen aikana (esim putosiko puomi vai ei) on lopullista
eikä siitä voi valittaa
SÄÄNNÖISSÄ:

6. Mihin auttaa muistisääntö "Bertta Ratsasti Metsään, Eikä Sitä Huomattu"?
1 pist
a) tuomarin pitää olla tarkkana suorituksen aikana
b) lyhyen kouluradan kirjainten järjestys
c) pitkän kouluradan kirjainten järjestys
Tässä oli kysymyksentekijän virhe! Kouluratojen kirjaimia ei ole säännöissä ☹

7. Seurakilpailuissa ratsastajalla tulee olla 1 pist
a) siisti ratsatusasu
b) virallinen kilpailuasu
c) kunhan on kypärä

8. Viralliseen kilpailuasuun koulukilpailussa kuuluu 2 pist
a) ratsastustakki
b) kannukset
c) kisapaita
KOULUSÄÄNNÖISSÄ:

9. Mikä näistä EI pidä paikkaansa? (kouluratsastus) 2pist
a) kilpailija saa halutessaan aina käyttää turvaliiviä
b) radalla voi tarpeen vaatiessa maiskuttaa
c) tuomaristo voi antaa luvan ratsastaa ilman ratsastustakkia (esim kuumalla säällä)
d) korvanappi (esim No Shout) on sallittu suorituksen aikana
SÄÄNNÖISSÄ:

10.Mikä näistä on totta? Kouluratsastuksessa... 2pist
a) satulahuopa on pakollinen
b) satulahuovan tulee olla yksivärinen, reunassa saa olla kontrastiraita
c) otsapanta on pakollinen suitsissa
SÄÄNNÖISSÄ:

11.Mikä näistä EI pidä paikkaansa? Kouluratsastuksessa... 1 pist
a) raipan sallittu pituus on 120 cm myös radalla
b) raippaa ei saa käyttää radalla
c) Verryttelyssä raipan sallittu max pituus on 120 cm
SÄÄNNÖISSÄ:

TÄSSÄ KOHTAA HUOMAUTUS…
Raipan käyttö on siis kiellettyä. Meidän kilpailuharjoituksissa on saanut käyttää raippaa (ja suojia)
mutta se on aina sovittu etukäteen tuomarin kanssa. Mutta tuomari voi siis kieltää sen !!!

12.Mitkä näistä on kielletty kouluradalla? 3 pist
a) kumitutit
b) hevosen koristelu esim silkkinauhoin
c) suojat (paitsi palkintojenjaossa)
SÄÄNNÖISSÄ:

13.Ravin keventäminen on… 1 pist
a) kielletty mikäli ohjelmassa ei lue "kevyttä ravia"
b) sallittu He B- ja vaikeammissa luokissa
c) sallittu He B- ja helpommissa luokissa
SÄÄNNÖISSÄ:

14.Mikäli ratsastaja ratsastaa kouluradalla väärin... 1 pist
a) tuomari keskeyttää suorituksen pillillä
b) ratsastaja hylätään
c) tuomari kirjoittaa vaan paperiin että ratsastaja teki virheen
SÄÄNNÖISSÄ:

15.Mikä näistä EI pidä paikkaansa? (Kouluratsastus)1 pist
a) palkintojenjakoon saavutaan ratsain kilpailuvarusteissa
b) ratsukko menettää palkinnon mikäli ei saavu palkintojenjakoon
c) palkintojenjakoon on aina otettava kaikki luokassa sijoittuneet
SÄÄNNÖISSÄ: (KOULURATSASTUS)

16.Verryttelyeste saa olla... 1 pist
a) saman korkuinen kuin luokan ratakorkeus
b) minkä korkuinen vaan
c) 10 cm korkeampi kuin luokan ratakorkeus
SÄÄNNÖISSÄ:

17.Mikäli hevonen kieltää sarjaesteellä 1 pist
a) tulee koko sarja aloittaa alusta
b) tulee jatkaa siltä osalta mihin kielto tuli
c) tulee jatkaa sarjan jälkeen seuraavalle esteelle
SÄÄNNÖISSÄ:

18.Tuomari ilmoittaa esteradalla yhdellä äänimerkillä 2 pist
a) ratsukko voi aloittaa suorituksen (lähtömerkki)
b) ratsukko on hylätty
c) ratsukon tulee pysähtyä kesken suorituksen
SÄÄNNÖISSÄ:

19.Kun ratsukko on saanut lähtöluvan, sillä on aikaa ylittää lähtölinja 1 pist
a) 30 sek
b) 45 sek
c) 60 sek
SÄÄNNÖT, KTS ED KYSYMYS

20.Mikä näistä EI pidä paikkaansa? 2 pist
a) hypätessä raipan maksimipituus on 75 cm
b) raippaa ja kannuksia ei saa käyttää rangaistusmielessä
c) raippaa saa käyttää hevosen päähän tai hevosen yli (oikealla kädellä vasemmalle puolelle)
d) hevosta voi kouluttaa raipalla suorituksen hylkäämisen jälkeen, kunhan sen tekee siististi
SÄÄNNÖISSÄ:

21.Ratsastajan on tervehdittävä tuomaria esteratsastuksessa perusradalle
tullessaan. Tervehdys on... 1 pist
a) ratsastaja ottaa käyntiin ja nostaa raippaa tai nyökkää selkeästi
b) ratsastaja pysähtyy, irroittaa kypärän ja kumartaa
c) ratsastaja huutaa "moi" laukatessaan tuomarin ohi
SÄÄNNÖISSÄ:

22.Mikä näistä EI pidä paikkaansa? Arvostelumenetelmä... 1 pist
a) A perustuu virhepisteisiin
b) C perustuu aikaan
c) B perustuu virhepisteisiin ja aikaan
SÄÄNNÖISSÄ:

Arvostelumenetelmää B ei ole olemassa

23.Ratsastaja saa radalla vastaanottaa 1 pist
a) kypärän ja silmälasit
b) valmentajan ohjeita korvanappiin
c) suklaapatukan jos heikottaa
SÄÄNNÖISSÄ:

24. Mikä näistä EI johda hylkäykseen? 1 pist
a) ratsukko hyppää rataan kuulumattoman esteen
b) ratsukko hyppää esteen väärästä suunnasta
c) ratsastaja ottaa raviin ja miettii mikä on seuraava este
d) ratsukko ei ylitä maalilinjaa ennen kuin poistuu radalta
SÄÄNNÖISSÄ:

HUOMAUTUS TÄHÄN! Jos otat raviin ja tähyilet seuraavaa estettä, se on ok niin kauan kuin et
tee volttia tms joka voidaan tulkita kielloksi tai vääräksi tieksi!

25.Mikä/mitkä näistä pitävät paikkansa? 3 pist
a) voltti syntyy kun hevonen kulkee oman kaviouransa ylitse kahden peräkkäisen, tiehen kuuluvan
etseen välillä.
b) Jos hevonen kieltää niin, että este tai sen osa putoaa tai siirtyy, tuomari keskeyttää suorituksen
äänimerkillä. Suoritusta saa jatkaa uuden äänimerkin jälkeen
c) Tottelemattomuusvirheinä ei pidetä lähestymistä esteelle vinossa (kyljittäin).
SÄÄNNÖISSÄ:

