
♦ Menestystä tukemassa ♦ 

                                        SÄÄNNÖT KAUDELLE 2023 

 

1. K-HR Dressage Training cup on Kanta-Hämeen Ratsastajien järjestämä kouluratsastuksen 

rataharjoitussarja. Sarjassa on kolme osaharjoitusta, jotka käydään Equibalans Areenalla 

Janakkalassa kevätkaudella 2023. Tarkoituksena on luoda kilpailunomaiset puitteet, jossa 

ratsukko voi harjoitella matalammalla kynnyksellä tulevia kilpailuita varten. 

 

2. Rataharjoitussarjassa on kuusi tasoa, joiden luokat ovat seuraavat ja samat kaikissa 
osaharjoituksissa 
 

 

• Taso Vaikea – Luokka: Intermediate I 

• Taso Vaativa A – Luokka: Prix St Georges 2022 

• Taso Vaativa B – Luokka: FEI junioreiden esiohjelma 2022 

• Taso Helppo A – Luokka: FEI Word Dressage Challenge Test B 2022 

• Taso Helppo B – Luokka: FEI Lasten esiohjelma A 2022 

• Taso nuoret hevoset – Luokka: FEI 4-vuotiaille hevosille rata A 2022 
 
Tasot Vaikea–Vaativa B  arvostelee II-tason koulutuomari Sari Vekka ja tasot Helppo A–
Nuoret hevoset IIIK-tason koulutuomari Heidi Taipale. 

 

3. Rataharjoituspäivät käydään kolmena eri viikonloppuna  
 

• Tasot Vaikea – Vaativa B ratsastetaan perjantaina klo 16 eteenpäin 

• Tasot Helppo A – Nuoret hevoset ratsastetaan lauantaina klo 10 eteenpäin 
 
Harjoituspäivät ovat 
 

• 17-18.2. (ilmoittautuminen alkaa 17.1.) 

• 17-18.3. (ilmoittautuminen alkaa 17.2.) 

• 14-15.4. (ilmoittautuminen alkaa 14.3.) 
 

4. Jokaisessa luokassa on 5 osallistumispaikkaa ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Maksimiratsukkomäärä on 15 ratsukkoa per päivä. Mikäli johonkin luokkaan jää 

ilmoittautumisajan umpeuduttua vapaita paikkoja, voi K-HR avata halutessaan lisäpaikkoja 

muihin luokkiin.  

 

5. Ratsukon tulee mennä samaa tasoa kaikissa osaharjoituksissa. Ratsastaja saa osallistua 

viikonlopun aikana eri hevosilla eri luokkiin.  

 

6. Harjoitukset ratsastetaan lämpöeristetyssä maneesissa. Yhden harjoituspäivän aikana on 3 

luokkaa, jossa kussakin 5 osallistujaa. Puolen tunnin verryttely maneesissa tapahtuu 

ryhmässä ennen omaa luokkaa. Seuraava ratsukko saa olla suorittavan kanssa yhtä aikaa 



areenalla siten, että ei häiritse suoritusta eikä tuomarin toimintaa. Ajat julkaistaan 2 päivää 

ennen harjoituksia.  

 

7. Ilmoittautuminen kuhunkin osaharjoitukseen avautuu kuukausi aiemmin. Ilmoittautumiset 

kutsun mukaan. Rataharjoitusmaksu yhteen osakilpailuun on 25 € (K-HR jäsenet) ja 35 € 

(muun seuran jäsenet). Rataharjoitusmaksu tulee maksaa saman päivän aikana, kun 

ilmoituksen tekee. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen seuraavana päivänä tulee K-

HR:n tilillä näkyä osallistumismaksusuoritus. Mikäli maksua ei ole suoritettu, K-HR poistaa 

ilmoittautumisen ja tästä ilmoitetaan henkilökohtaisesti.  

 

8. K-HR toimihenkilö laskee pisteet arvostelupöytäkirjoista ja tulokset tallennetaan. Jos 

ratsukko saa suorituksestaan 62 % tai enemmän, saa hän ruusukkeen arvostelupöytäkirjan 

mukana. Kun kolme rataharjoitusta on käyty läpi, annetaan kunkin tason parhaimman 

prosentin saaneelle ratsukolle kannustusrahaa 100 euroa. Mikäli ratsukko osallistuu 

useampaan osaharjoitukseen, vain parhaat prosentit hänen kohdaltaan huomioidaan (ei 

keskiarvoa). Osaharjoituksissa ei siis järjestetä erillistä palkitsemista. Tulokset rataharjoitus 

cupin tilanteen osalta julkaistaan harjoituspäivän jälkeen K-HR:n kanavilla. 

 

 

9. Rataharjoituksissa noudatetaan SRL:n sääntöjä myös varusteiden osalta. Turvakypärä on 

pakollinen. Edellytetään siistiä ratsastusasua. Hevosta ei tarvitse letittää. Hevonen tulee 

olla kilpailusääntöjen mukaan rokotettu. 

 

10. Järjestäjä pidättää oikeuden tarpeellisiin muutoksiin. 

 

 

 

  


