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OHJEITA KILPAILUUN 

 
Valmistautuminen kilpailuihin 

 Lue kilpailusäännöt! ”Ratsastajan opas kilpailumaailmaan” on hyvä tiivistelmä 

 Hoida kilpailulupa ajoissa kuntoon! Jos tiedät lähteväsi vuoden aikana 
kilpailemaan, voi luvan ostaa heti alkuvuodesta, kun jäsenmaksu on suoritettu. 

 Ilmoittaudu ajoissa ja lue kilpailukutsu huolellisesti! Muista myös maksaa 
lähtösi kilpailujärjestäjälle ajoissa, mikäli maksu hoidetaan netin kautta. 

 Sopikaa hevosen toisen ratsastajan kanssa etukäteen kuka hoitaa mitäkin 
ennakkovalmisteluita, mihin aikaan tulette kisapäivänä tallille jne. 

 Kun kisojen lähtölistat ja aikataulut on julkaistu, lue kilpailijatiedote huolella! 
Siitä löytyy ko. kilpailuiden tärkeät käytännön ohjeet mm. parkkipaikoista, 
käsihevosalueesta, verryttelystä, vesipisteestä, vessoista, palkintojenjaosta jne. 

 

Mitä ratsastaja pakkaa itselleen? 

 Kisavaatteet sekä muut ratsastusvarusteet 

 Säähän sopiva vaihtovaatetus (sade- tai toppavaatteet, keliin sopivat kengät 
yms.). Pakkaa ennemmin liikaa kuin liian vähän! 

 Oma juomapullo, eväät yms. henkilökohtaiset tarpeet 

 Käteistä buffaa ja/tai kilpailumaksua varten. (Kilpailumaksu hoituu nykyään 
useimmiten KIPA2:n kautta ennakkoon, mutta poikkeuksiakin tähän vielä on. 
Lue siis kilpailukutsu huolella ennen kisapäivää!) 

 

Mitä hevoselle pakataan mukaan? 

 Satula + vyö 

 Kisasuojat (koulukisoihin voi 
toisinaan riittää hevosen omat, 
siistit suojat) 

 Numerolappu (suitsiin kiinni) 

 Pari harjaa, kaviokoukku 

 Geeli/karvaromaani (+ apuohjat) 
harjalaatikkoon 

 Suitset usein päähän jo 
kuljetuksen ajaksi, mutta tämä 
kannattaa aina varmistaa vielä 
ennen lastausta 

 Kisariimu suitsien päälle 
kuljetukseen 

 Kisariimunnaru 

 Talvella hevoset matkustavat 
yleensä talliloimissa 
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Mitä yhteisiä varusteita pakataan mukaan? 

 Kisahuovat 

 Villaloimet talvella 

 Sadeloimet sateella 

 Jakkara 

 Ämpäreitä 

 Satulasaippua + sieni 

 Hevosen pesuun sieni(ä) 

 Pyyhkeitä 

 Kesällä hyönteiskarkote 

 Liina 

 Varaohjat + -jalustinhihnat 

 (Varasuitset) 

 

Ota kaapista samalla kaikille 

 

 Tarvittaessa rehut, jos kisapäivä on 
pitkä. Heinät verkkoon, kaurat 
kannelliseen ämpäriin (mitta 
mukaan), ruokakupit 

 Usean päivän kilpailuihin 
(tuntiratsastajien mestaruudet) otetaan 
vielä enemmän välineitä mukaan. 
Tästä tiedotetaan kilpailijoita erikseen 

 Talli hoitaa hevosten rokotukset, 
passit ja muut tarvittavat paperit 
mukaan matkaan 

 

 

Hevosen valmistelu kotona, ennen lastausta 

 Hännän ja jalkojen pesu edellisenä päivänä, tarvittaessa 

 Huolellinen harjaaminen kotona ennen lastausta 

 Kaviot puhdistetaan kuten normaalistikin 

 Häntä selvitetään takuista, tarvittaessa ShowShinea apuna käyttäen 

 Potkiville hevosille letitetään punainen rusetti häntään 

 Harjan letitys: 

 Koulukilpailuihin aina 

 Esteille mestaruuskilpailuihin. Saa kuitenkin letittää muihinkin kilpailuihin, 
etenkin taitoarvosteluluokkiin! 

 

Huolehdithan, että olet aikataulussa ja valmiina hevosen lastaukseen etukäteen 
sovittuna ajankohtana! 

 Peik, Nina tai Kirsi lastaa hevoset autoon sekä purkaa hevoset kisapaikalla 
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Kilpailupaikalla 

 Ole ajoissa paikalla! 

 Ota kisahevosesi vastaan, kun hevoset puretaan autosta/trailerista 

 Lähtömaksu / lähdön varmistus / ilmoittautuminen 

 Tarkista kilpailukutsusta, tuleeko nämä vielä hoitaa ennen starttia 

 Rataan tutustuminen estekisoissa 

 Jos samalla hevosella on kaksi ratsastajaa samassa luokassa, huolehtikaa, 
että molemmat ratsastajat ehtivät tutustua rataan. 

 Rataan tutustuminen tapahtuu kilpailuvarusteissa 

 

Käyttäytyminen kilpailuissa 

 Huomioi muut ja auta kaveria! 

 Kommunikoi kisakaverin ja muiden kanssa 

 Sopikaa kisakaverin kanssa mm. kumpi pitää hevosta missäkin vaiheessa 
ja mihin aikaan hevonen laitetaan kuntoon 

 Huolehdi omasta ravitsemuksesta; syö ja juo riittävästi 

 Muista pitää hauskaa, vaikka kilpailuissa saattaakin jännittää  

 Jos et tiedä tai olet epävarma jostain, kysy muilta neuvoa! 

 

Turvallisuus 

 Ole valppaana hevosen kanssa! Somettamaan ehtii silloin, kun joku toinen 
pitää hevosta. 

 Hanskat aina taluttaessa! Riimunnarusta saa tällöin paremman otteen eikä oma 
iho vaurioidu, jos hevonen säikähtää tai tapahtuu muuta yllättävää. 

 Taluta mieluiten riimunnarusta ja kierrä ohjat leukaremmiin kiinni 

 Varo, ettei hevonen astu ohjien päälle syödessään 

 Loimet aina kiinni, ettei tuulenpuuska saa vilttiä lentämään 

 HUOMIOI, että hevoset ovat herkempiä ja valppaampia kisapaikalla ja voivat 
käyttäytyä eri tavalla kuin kotona. Hevoset saattavat reagoida isommin 
tuttuihinkin asioihin. 
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Kilpailuiden jälkeen 

 Ole paikalla, kun hevoset saapuvat kotiin 

 Ota hevosesi vastaan ja vie omaan karsinaan 

 Varusteiden putsaus 

 Kisasuojat harjataan ja viedään pesuun tarrat kiinni pareittain 

 Hevosten omat varusteet putsataan huolella ja laitetaan siististi 
paikoilleen. (Vaihdetut otsapannat / jalustinhihnat / jalustimet ym. 
vaihdetaan takaisin alkuperäisiin.) 

 Yhteiset tavarat paikoilleen 

 Yhteistyöllä hommat hoituvat nopeasti! 

 Kaikki kisahuovat harjataan. Likaiset viedään pesuun ja puhtaat siististi 
takaisin kaappiin 

 Sade- ja villaloimet viikataan siististi kaappiin 

 Kisariimut takaisin oikeaan laatikkoon (Huom, riimuja on sekä Full että 
Cob -kokoisia) 

 Riimunnarut kierretään ja viedään takaisin niille tarkoitettuun laatikkoon 

 Jos varusteet ovat märät, älä laita niitä kaappiin. Märät varusteet jätetään 
kuivumaan esim. vintin satulahuoneeseen tai kuivaushuoneeseen. 
Sopikaa, kuka hoitaa varusteet seuraavana päivänä paikoilleen 

 

 

Muista nauttia kisapäivästä ja sen tuomasta kokemuksesta! 

Onnistumisista iloitaan ja epäonnistumisista opitaan   

 

Tsemppiä ja menestystä tuleviin kisoihin! 

 


