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Yleiset määräykset
1 § Ravikilpailut
Suomen Hippos ry, jäljempänä Suomen Hippos, johtaa ravikilpailutoimintaa Suomessa. Se myöntää luvan kilpailujen järjestämiseen sekä määrittelee järjestämiseen liittyvät ehdot.
Ravikilpailujen järjestäjällä tulee olla lain edellyttämä huvitilaisuuden järjestäjän vastuuvakuutus.
Jokaisen ravikilpailuihin osallistuvan hevosen omistaja sitoutuu ottamaan
hevoselleen Suomen Hippoksen hyväksymän pakollisen kilpailuvakuutuksen.
Niissä lähdöissä (esimerkiksi näytöslähdöt), joissa eivät kilpailusäännöt ole voimassa, järjestäjän on huolehdittava riittävästä lisävakuutusturvasta. Lisäksi on
edellä mainittuihin lähtöihin osallistuvien hevosten omistajilta oltava lupa hevosen osallistumiseen.
Suurkilpailujen järjestäminen edellyttää Suomen Hippoksen myöntämää
lupaa ja hyväksymiä kilpailusääntöjä, joita noudatetaan ravikilpailusääntöjen
ohella.
Ravikilpailut/-lähdöt luokitellaan pykälässä 23.
2 § Kilpailusääntöjen noudattaminen
Näitä kilpailusääntöjä, Suomen Hippoksen julkaisemia suurkilpailu- ja erikoiskilpailusääntöjä sekä erikseen liitteinä julkaistavia lisenssimääräyksiä, rangaistusohjesääntöä, lääkintämääräyksiä, varustemääräyksiä ja tuomaristoja koskevia
määräyksiä noudatetaan kaikissa ravikilpailuissa ja koelähtöraveissa, joiden
järjestäjänä on Suomen Hippos tai sen jäsenyhteisö sekä paikallisraveissa ja
harjoitusajoissa, jotka järjestetään ilman totopeliä hevosjalostusliittojen tai ravi
ratojen valvomina.
Näitä kilpailusääntöjä, samoin kuin Suomen Hippoksen tai sen jäsenyhteisöjen muita määräyksiä, tulee seuraavien henkilöiden noudattaa:
- hevosen omistaja, valmentaja, valmentajakokelas, ohjastaja, tai muu
lisenssinhaltija, joka on toimessa tai kilpailee sellaisella Suomen
raviradalla, jolla järjestetään Suomen Hippoksen valvomia kilpailuja
- hevosen omistaja, kasvattaja tai muu lisenssinhaltija, joka on rekisteröinyt,
ilmoittanut rekisteröivänsä tai muuten asioinut rekisteröimisasioissa
Suomen Hippoksen tai sen jäsenyhteisön kanssa
- Suomen Hippoksen tai sen jäsenyhteisön hallituksen jäsen,
toimihenkilö tai virkailija
- hevoshuollon tai -kuljetuksen piirissä työskentelevä henkilö
Jokainen näitä kilpailusääntöjä noudattamaan määrätty henkilö on velvollinen tuntemaan ne, samoin kuin Suomen Hippoksen niihin tekemät muutokset.
Nämä säännöt määrittelevät hyväksyttävät menettelytavat ravikilpailutoiminnalle. Osallistuessaan näissä säännöissä määriteltyihin toimintoihin, yllämainitut henkilöt ja muut tahot/henkilöt sitoutuvat noudattamaan näiden sääntöjen mukaisia menettelyjä.
Näiden sääntöjen kilpailuja koskevia määräyksiä sovelletaan kilpailualueella
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kilpailuaikana. Kilpailualueeseen kuuluu ravirata katsomo‑, talli‑ ja varikkoalueineen. Kilpailuaika alkaa kilpailupäivänä kaksi tuntia ennen ensimmäisen lähdön
esittelyä ja päättyy puoli tuntia viimeisen lähdön maaliintulon jälkeen.
Näiden ravikilpailusääntöjen mukaan tehdyistä päätöksistä ei ole oikeutta vedota
tuomioistuimeen ellei laeista tai asetuksista muuta johdu.
Suomen Hippos voi evätä valvomattomiin kilpailuihin osallistuneiden hevosten kilpailuoikeuden Suomen Hippoksen tai sen jäsenyhteisön järjestämiin
kilpailuihin.
3 § Hevosten kohtelu ja käsittely
Kilpailutoiminnassa ja siihen liittyvässä hevosten käsittelyssä tulee noudattaa
eläinsuojelulakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä muita
eläinten käsittelyä koskevia säännöksiä ja määräyksiä.
Suomen Hippoksen kilpailutoimiston määräämällä henkilöllä on oikeus tarkastaa kilpailutoiminnassa mukana olevien hevosten hyvinvointi ja olosuhteet
kotitallilla, kuljetuksen aikana ja kilpailupaikalla
Eläinsuojelulain (6 §) mukaan eläinten liiallinen rasittaminen on kiellettyä.
Samoin kiellettyä on eläimen kohtuuttoman ankara kurissa pitäminen ja kouluttaminen sekä liian kovakourainen käsittely. Näistä asioista on tarkempia määräyksiä myös eläinsuojeluasetuksessa (12-13 §).

Kilpailujen toimihenkilöt ja toimenkuvat
4 § Kilpailujen toimihenkilöt
Suomen Hippos määrää suurkilpailuvalvojan ja tälle varahenkilön erikseen määritettyihin kilpailuihin. Muissa kilpailuissa järjestäjä ja Suomen Hippos voivat valita
valvojaksi henkilön, jolla on Suomen Hippoksen myöntämä ja voimassa oleva oikeus toimia valvojana.
Seuraavat henkilöt kuuluvat kilpailutoimihenkilöihin, jotka on valittava kutakin kilpailua varten:
1
valvoja
2
kilpailutuomaristo
3
maalituomari
4
päälähettäjä, lähettäjät
5
kilpailueläinlääkäri
6
tasoitustenlaatija
7
lähdönjärjestäjä
8
varikkoalueen valvoja
9
valjakkotarkkailija
10
kuuluttaja/selostaja/haastattelija
11
kengittäjä
12
ratamestari
13
ravikilpailuissa pitää olla riittävä ensihoitovalmius, kuten
sairaankuljetusyksikkö tai alueen sairaanhoitopiirin hyväksymä
muu ensihoitojärjestelmä
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Lisäksi kilpailutoimihenkilöihin kuuluvat raviradan vakituisessa palveluksessa
olevat henkilöt, kilpailueläinlääkärin avustajat, sihteerit ja muut kilpailutoiminnantoimihenkilöt.
Kilpailutoimihenkilöt eivät saa olla 18 vuotta nuorempia eivätkä voi toimia
täytettyään 71 vuotta. Suomen Hippos voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksia
kilpailutoimihenkilöiden yläikärajoihin.
Jos joku yllämainituista kilpailutoimihenkilöistä tai hänen lähisukulaisensa
omistaa tai ohjastaa tai hänellä tai hänen lähisukulaisellaan on osuutta johonkin
lähtöön osallistuvaan hevoseen, hän ei tämän lähdön aikana saa olla toimessa
eikä toimia tasoitustenlaatijana. Edellä mainittu jääviysvaatimus koskee toimihenkilöitä ryhmissä 1-9. Toimihenkilön on ilmoitettava jääviyksistään valvojalle.
Lähisukulaiseksi katsotaan isovanhemmat, vanhemmat, avio- ja avopuolisot,
lapset, lastenlapset sekä sisarukset. Erityisen läheinen suhde tai taloudellinen
riippuvuus ovat verrattavissa edellä mainittuihin sukulaisuussuhteisiin. Jos hevosen omistajaksi on merkitty rekisteröity tallinimi tai oikeushenkilö, josta edellä
mainitut henkilöt omistavat vähintään kymmenennen osan, hevonen katsotaan
hänen omistamakseen.
Jos kilpailutoimihenkilö on jonkin lähtöön osallistuvan hevosen vastuuvalmentaja tai kasvattaja, hän ei tämän lähdön aikana saa olla toimessa eikä toimia
tasoitustenlaatijana (handikaapparina). Selvä taloudellinen tai muu riippuvuussuhde muodostaa jääviyden perusteen. Kilpailujen valvojalla on siihen yksittäistapauksissa oikeus puuttua.
Kilpailutoimihenkilö ei saa totoraveissa toimessa ollessaan koko kilpailupäivänä osallistua kilpailuihin ohjastajana koelähtöjä lukuun ottamatta.
Paikallisraveissa 4 §:n mukaiset jääviydet koskevat vain kilpailutoimihenkilöryhmiä 1 - 6. Suomen Hippoksen kilpailutoimisto voi perustellusta syystä myöntää poikkeuksia jääviysmääräyksiin.
5 § Valvoja ja kilpailutuomaristo
Suomen Hippos myöntää kilpailutuomarin oikeudet sellaiselle sopivaksi katsomalleen henkilölle, joka on suorittanut hyväksyttävästi tuomarikurssilla vaadit
tavat kokeet ja harjoittelun.
Tuomarit ja valvojat ovat pyydettäessä velvollisia antamaan selvityksen sidoksistaan Suomen Hippokselle. Raviratojen on vuosittain ennen kilpailukauden
alkua esitettävä hyväksyttäviksi Suomen Hippokselle ratakohtaisesti valvojina
toimivien valvojien nimet.
5.1. Tuomariluokitus
5.2. Ravikilpailujen luokituksesta johtuvat vaatimukset tuomaristojen
kokoonpanoihin
Tuomariluokituksesta ja tuomaristojen kokoonpanovaatimuksista päättää erikseen Suomen Hippoksen hallitus. Näihin liittyvät päätökset ovat saatavilla Suomen Hippoksesta.
5.3. Tehtävät
Suurkilpailuvalvojan tehtävänä on toimia yhteistyössä valvojan kanssa ja erityisesti huolehtia siitä, että kaikkien kilpailutoimintaan liittyvien sidosryhmien edut
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otetaan tasapuolisesti huomioon kilpailusääntöjen puitteissa. Suurkilpailuvalvoja toimii kilpailutuomariston ja muiden toimihenkilöiden neuvonantajana sääntöihin ja muihin kilpailuja koskeviin määräyksiin liittyvissä asioissa ja hänen velvollisuutensa on ryhtyä toimenpiteisiin havaitsemiensa virheiden korjaamiseksi.
Suurkilpailuvalvojan tehtävänä on:
- tiedottamalla kehittää kilpailutoimintaa, kartoittaa resursseja, kouluttaa
sekä huolehtia sääntötulkintojen yhtenäistämisestä eri ratojen kesken
- laatia raportti kilpailutapahtumasta, olosuhteista ja järjestelyistä
Suomen Hippokselle ja muille sidosryhmille
- vastata sovitulla tavalla toimihenkilö- ja ohjastajakoulutuksesta
sekä toimia vastuuhenkilönä alueellisessa koulutuksessa
- tiedottaa tarvittaessa tiedotusvälineiden edustajille
kilpailupäivän tapahtumista
- osallistua muutoksenhakumenettelyyn
Valvoja on kilpailutuomariston puheenjohtaja ja johtaa sen toimintaa.
Valvojan tehtävänä on:
- ylituomarina valvoa kilpailualueella sääntöjen noudattamista
kilpailutuomariston toimiaikana
- huolehtia, että sääntöjen tulkinta on mahdollisimman
yhdenmukaista maan eri ratojen välillä
- ensisijaisesti ratkaista ohjastajanvaihdokset
- ratkaista onko ohjastajan poisjääntiin kilpailusta pakottava syy
- toimia yhteistyössä kilpailutuomariston ja muiden toimihenkilöiden kanssa
- ratkaista epäselvissä tapauksissa mahdollinen jääviys
- valvoa kilpailujen aikataulussa pysymistä
- valvoa rataolosuhteita
- päättää kilpailujen jatkamisesta tai keskeyttämisestä
- päättää poisjääntioikeudesta pykälän 44 mukaisesti
- laatia kilpailuista valvojaraportti, joka toimitetaan Suomen Hippokseen
- antaa lausunto kilpailualueella sattuneista vahinkotapauksista tai
rikkeistä Suomen Hippokselle tai vakuutusyhtiölle
- vastata tuomariston riippumattomista ja asianmukaisista
toimintaolosuhteista
- raportoida kilpailutapahtuman mahdollisista epäkohdista
Kilpailujen valvojan tulee olla tavoitettavissa vähintään kaksi tuntia ennen
ensimmäisen totolähdön esittelyä.
Kilpailutuomaristoon kuuluu kohdassa 5.2. mainittu vähimmäismäärä henkilöitä. Näistä yksi toimii varapuheenjohtajana. Kilpailutuomaristo on päätösvaltainen,
kun vähintään kolme jäsentä on paikalla. Kilpailutuomariston tulee olla päätösvaltainen kilpailutuomariston toimiaikana, joka alkaa tuntia ennen ensimmäisen lähdön esittelyä ja päättyy puoli tuntia viimeisen lähdön maaliintulon jälkeen.
Järjestävän yhteisön puheenjohtaja, toiminnanjohtaja eivätkä muut järjestäjän vakituisessa palveluksessa olevat henkilöt voi kuulua kilpailutuomaristoon.
Kilpailutuomariston tehtävänä on:
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- valvoa sääntöjen noudattamista
- ratkaista erimielisyydet
- hyväksyä tai hylätä hevosen juoksu
- ylimpänä elimenä päättää tulojärjestyksestä
- määrätä rangaistukset
- päävastuullisena suorittaa arviot hevosten kilpailusuorituksesta
sekä voittoon ja sijoitukseen pyrkimisistä
- ilmoittaa eläinlääkärille kaikki hevoseen kohdistuneista rikkeistä
annetut rangaistukset
Kilpailutuomaristo käsittelee toimiaikanaan kaikki kilpailualueella sattuvat
rikkomukset lukuun ottamatta niitä tapauksia, jotka kuuluvat kilpailueläinlääkärin toimensa puolesta ratkaistaviin. Muina aikoina järjestävän seuran hallitus
ratkaisee ravikilpailusääntöjen perusteella käsiteltävät tapaukset.
Kilpailutuomariston päätöksen ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö.
Jos äänestys päättyy tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.
6 § Maalituomari
Maalituomari tekee esityksen tulojärjestykseksi sekä hyväksyy ja ilmoittaa kil
pailusihteerille saavutetut ajat.
Maalituomarilla voi olla apunaan ajanottajia ja tulojärjestyksen valvoja.
Ajanottajina voivat toimia maalikamera sekä kilpailutuomariston jäsenet.
Maalituomarin on varmistettava mahdollisuus ilmoittaa tulojärjestys myös
ilman maalikameran apua.
Maalituomari esittää totoon sijoittuneiden hevosten tulojärjestyksen kil
pailutuomariston hyväksyttäväksi. Kilpailutuomariston puheenjohtajan allekirjoittama hyväksytty tulojärjestys toimitetaan kohteen pelien hallinnasta vastaavalle Veikkauksen toimihenkilölle, sihteerille ja kuuluttajalle.
Hyväksytystä tulojärjestyksestä ei voi valittaa.
7 § Päälähettäjä, lähettäjät
Päälähettäjä ja lähettäjät ohjaavat ja valvovat kilpailijoita verryttelyssä, esittelyssä, lähtöön järjestäytymisessä, lähdössä ja juoksun aikana.
Päälähettäjä ja lähettäjät seuraavat juoksun kulkua. Rikkomuksen tai onnet
tomuuden sattuessa päälähettäjä ilmoittaa siitä kilpailutuomaristolle.
8 § Kilpailueläinlääkäri
Kilpailueläinlääkäri on kilpailujen ylin eläinsuojeluvalvoja. Hänen tehtäviinsä
kuuluu joko yksinään tai muiden kilpailutoimihenkilöiden kanssa hoitaa seuraavat tehtävät:
- valvoa eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten
sekä muiden eläinten käsittelyä koskevien säännösten ja määräysten
noudattamista
- valvoa rataolosuhteita
- valvoa valjastusta, varustusta ja hevosten kilpailukelpoisuutta
- valvoa ravikilpailusääntöjen 45 §:ssä määriteltyjen aineiden ja
toimenpiteiden käytöstä annettujen määräysten noudattamista ja ottaa
tarvittavia näytteitä
17

- tarkastaa hevoset ja varusteet lähtötarkastuksessa
- tarkastaa tuomariston ilmoittamat hevoset
- päättää kilpailujen peruuttamisesta (katso 44 §)
- päättää kilpailujen jatkamisesta tai keskeyttämisestä (katso 44 §)
- vastata siitä, että kilpailupaikalla on saatavilla asianmukaiset lääkkeet
ja tarvikkeet hevosen ensiapuun ja lopettamiseen
- antaa ensiapua ja määrätä hevonen tarvittaessa jatkohoitoon
- päättää sairaan tai loukkaantuneen hevosen lopettamisesta
- tarvittaessa tunnistaa hevoset
- tarvittaessa kirjoittaa tai antaa lausunto viime hetken poisjäänneistä
ja toimiaikana tapahtuneista eläinvahingoista
- valvoa hevosten kuljetuksia
Kilpailueläinlääkäri voi tarvittaessa määrätä hevosen eläinlääkärin tarkastukseen ennen seuraavaa kilpailua tai kilpailuun ilmoittamista.
Kilpailueläinlääkärin toimiaika alkaa vähintään kaksi tuntia ennen ensimmäisen
lähdön esittelyä ja päättyy aikaisintaan puoli tuntia viimeisen lähdön maaliintulon
jälkeen.
9 § Valjakkotarkkailija
Valjakkotarkkailija toimii kilpailueläinlääkärin avustajana varikko-alueella. Valjakkotarkkailijan tehtävänä yhdessä kilpailueläinlääkärin tai ravien muiden kilpailutoimihenkilöiden kanssa on:
- tunnistaa hevoset sekä tarvittaessa tehdä myös pistokoeluontoisia
tunnistuksia hevosten oikeellisuuden tarkastamiseksi
- tarkastaa valjastus ja varusteet verryttelyssä ja lähtötarkastuksessa
- tarkkailla kengittä ajamista
- tarkastaa poikkeuksellisen kilpailusuorituksen tehneet hevoset
- valvoa yhdessä kilpailueläinlääkärin kanssa hevosten kilpailukelpoisuutta
Valjakkotarkkailijan toimiaika alkaa viimeistään tuntia ennen ensimmäisen
lähdön esittelyä ja päättyy aikaisintaan puoli tuntia viimeisen lähdön maaliintulon jälkeen.
10 § Lähdönjärjestäjä ja varikkoalueen valvoja
Lähdönjärjestäjän tehtävänä on:
- ohjata hevosten kokoontumista esittelyyn
- avustaa kilpailueläinlääkäriä lähtötarkastuksessa
- valvoa valjastusta ja kilpailijoiden kilpailukelpoisuutta
- avustaa tarvittaessa kilpailutuomaristoa yhteydenpidossa ohjastajiin
Varikkoalueen valvojan tehtävänä on:
- valvoa hevosten käsittelyä tallialueella
- valvoa yleistä järjestystä talli- ja varikkoalueella
- avustaa kilpailueläinlääkäriä tarkkailemalla kuljetusvälineiden
ja varusteiden kuntoa
- täyttää vahinkoilmoitus ja tehdä vahinkojen arviointi heti
vahinkotapauksen jälkeen
- toimia yhteydenpitäjänä
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Varikkoalueen valvojan on oltava helposti tunnistettavissa pukeutumisen
perusteella.
Varikkoalueen valvojan toimiaika alkaa viimeistään kaksi tuntia ennen ensimmäisen lähdön esittelyä ja päättyy puoli tuntia viimeisen lähdön jälkeen.
11 § Kuuluttaja, selostaja ja haastattelija
Kuuluttaja, selostaja ja haastattelija ovat kilpailutuomariston alaisia ja toimivat
kilpailutuomariston ohjeiden mukaan.
12 § Sihteerit
Kilpailusihteerin tulee puolitoista tuntia ennen ensimmäisen lähdön esittelyä
toimittaa ravien valvojalle ja kilpailueläinlääkärille luettelo tunnistettavista hevosista.
Kilpailusihteeri vastaa tulosten tallentamisesta Heppa-järjestelmään.
Sisäänkirjoituksen sihteeri apulaisineen ottaa vastaan varmistukset kilpailijoiden osanotosta ja ilmoittaa mahdolliset käsiohjelman muutokset kilpailutuomaristolle, joka ilmoittaa muutokset kuuluttajalle ja kohteen pelien hallinnasta
vastaavalle Veikkauksen toimihenkilölle.
Sisäänkirjoituksen sihteerin toimiaika alkaa kaksi tuntia ennen ensimmäisen
lähdön esittelyä ja päättyy aikaisintaan puoli tuntia viimeisen lähdön jälkeen.
Kilpailuja järjestävä yhteisö päättää muiden sihteerien tehtävistä.
13 § Tasoitustenlaatija (handikaappari)
Kilpailuja järjestävä yhteisö nimeää radalleen tasoitustenlaatijan ja hänelle varahenkilön.
Tasoitustenlaatija laatii kilpailuohjelman, karsii hevoset Suomen Hippoksen
määräysten mukaisesti ja laatii tarvittaessa järjestetyt tasoitusajot (handikaapparilähdöt).
Tasoitustenlaatija tarkastaa, että hevosella ja ohjastajalla on kilpailuoikeus
siinä lähdössä, johon se on merkitty käsiohjelmaan.
Ellei hevosella ole oikeutta osallistua lähtöön, tasoitustenlaatijan tulee pyrkiä ottamaan yhteys hevosen ilmoittajaan.
Tasoitustenlaatijan päätöksestä ei voi valittaa.

Kilpailurata ja ajanotto
14 § Radan tekniset ja fyysiset edellytykset sekä radan mittaaminen
Kilpailut pidetään soikealla radalla, jonka pituus on yleensä 1000 metriä ja leveys
kauttaaltaan vähintään 16 metriä ja etusuoran osalta 20 metriä.
Poikkeukset edellä mainitusta hyväksyy Suomen Hippoksen hallitus.
Rata mitataan yhden metrin etäisyydeltä sisäreunasta. Kun uusi rata otetaan
käyttöön, se on aina mitattava. Rata mitataan uudelleen, kun on aihetta epäillä
radan pituuden muuttuneen. Tilapäisrata on aina mitattava ennen kilpailujen alkua valvojan läsnä ollessa. Radan sisäreuna tulee merkitä selvästi. Kilpailijoiden,
kilpailutuomareiden ja mittaajien tulee selvästi havaita radan sisäreuna, josta ei
saa aiheutua vaaraa hevosille ja ohjastajille.
Turvakaistalla tarkoitetaan radan sisäreunan sisäpuolella olevaa esteetöntä
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aluetta, jolle ajaminen ei aiheuta vaaraa hevoselle eikä ohjastajalle.
Open Stretch tarkoittaa loppusuoralla sisäradan sisäpuolella olevaa kaistaa.
Kaistan käyttö on sallittua vain juoksun loppusuoralla. Loppusuoran alussa johtava hevonen ei saa käyttää open stretch -kaistaa. Suomen Hippos antaa erikseen
luvan open stretchin käyttämiseen.
Yleisötilat on vahinkojen välttämiseksi eristettävä kilparadasta aidalla. Jos radan sisälle päästetään yleisöä, radan ylityskohtia on vartioitava.
Teknisten ja muiden kilpailujen järjestämisen kannalta olennaisten laitteiden
ja suunnitelmien toimintavalmius tulee järjestäjän toimesta tarkistaa viimeistään
kilpailupäivänä riittävän ajoissa siten, että näiden toimivuus kilpailujen alkaessa
voidaan varmistaa.
Suomen Hippos voi asettaa lisävaatimuksia ratojen teknisille ja fyysisille vaatimuksille sekä määritellä sen mukaan edellytykset ravien järjestämiselle.
15 § Ajanotto, tulojärjestys
Voittajan aika on saatava maalikameralla ja vähintään yhdellä kellolla. Muiden
ajanotosta määrää maalituomari. Maalikameraa käytettäessä tarkistetaan, että
se on antanut voittajahevoselle oikean ajan. Maalikameran kuva ratkaisee tulojärjestyksen. Jos kuva on epäselvä tai muuten ei saada selvyyttä tulojärjestyksestä, kilpailutuomaristolle esitetty ja sen puheenjohtajan hyväksymä tulojärjestys
on pätevä. Hyväksytystä tulojärjestyksestä ei voi valittaa.
Ajanotto alkaa volttilähetyksessä aja‑komennosta ja autolähetyksessä siitä,
kun lähetysauton siivekkeet ohittavat lähtölinjan. Linjalähetyksessä ajanotto alkaa, kun ensimmäisen hevosen turpa leikkaa lähtölinjan. Ajanotto sekä hevosen
juoksu päättyvät hevosen turvan saavutettua maalilinjan.
Kilpailu päättyy tasatulokseen silloin, kun samassa lähdössä ei synny havaittavaa eroa hevosten välille.
Kokonaisaika ja kilometriaika ilmoitetaan ja lasketaan 0,1 sekunnin tarkkuudella. Kokonais- ja kilometriaikaa laskettaessa kymmenesosasekunti korotetaan
seuraavaan, jos sadasosa on viisi tai suurempi.

Rekisteröinti ja kilpailurekisteri
16 § Rekisteröinti, kilpailurekisteri
Suomen Hippos pitää suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten rekisteriä ja kantakirjaa. Rekisteriin ei merkitä suomenhevosen ja lämminverisen ris
teytyksiä.
Kylmäverisiin sovelletaan näissä ravikilpailusäännöissä suomenhevosten
määräyksiä.
Varsa on ilmoitettava syntymätodistuksella rekisteriin viimeistään syntymävuoden loppuun mennessä. Varsan rekisteröintitoimenpiteet on tehtävä viimeistään syntymävuotta seuraavan maaliskuun viimeiseen päivään mennessä, jotta
se saisi kilpailuoikeuden.
Rekisteröimättömän hevosen ostajan on säilytettävä omistajanvaihdoslomake
yhdessä syntymätodistuksen kanssa hevosen rekisteröintitoimenpidettä varten.
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Hevosen rekisteröinnistä peritään vahvistettu maksu.
Astutushetkellä jalostukseen hyväksytyn oriin jälkeläinen saa kilpailuoikeuden. Edellä olevasta poiketen kilpailuoikeuden saavat myös sellaisen jalostukseen hyväksymättömän oriin jälkeläiset, jotka ovat syntyneet oriinomistajan
astutushetkestä varsomishetkeen omistamista oriista ja tammoista. Oriinomistajana tai -omistajina sekä tammanomistajana tai -omistajina on oltava sama
henkilö tai samat henkilöt.
Astutusvuodesta 2011 alkaen jalostukseen hyväksymättömän lämminverisen ravihevosoriin jälkeläisellä ei ole oikeutta kasvattajapalkkioihin eikä muihin
Suomen Hippoksen kautta maksettaviin kasvatuksen tukiin.
Jos tamma astutetaan ulkomailla, astutusoriin tulee olla hyväksytty jalostukseen kotimaassaan, jotta varsa saisi kilpailuoikeuden.
Suomeen vuokratun oriin tulee olla hyväksytty jalostuskäyttöön Suomessa,
jotta sen jälkeläiset saisivat kilpailuoikeuden.
Rekisteröity suomenhevonen tai lämminverinen hevonen voidaan merkitä
Suomen Hippoksen kilpailurekisteriin, jos sillä on kilpailuoikeus.
Kilpailurekisteriä pidetään:
- suomenhevosista
- lämminverisistä ravihevosista
- ulkomaisista hevosista, jotka on tilapäisesti tuotu Suomeen
tarkoituksenaan osallistua ravikilpailuihin
- puhdasrotuisista raviponeista (tarkemmat
määräykset poniravikilpailusäännöissä)
16.1. Suomessa syntynyt lämminverinen ravihevonen (FI)
Hevonen on syntynyt Suomessa Suomen rekisterissä olevasta tammasta ja rekisteröity Suomessa tai hevonen on syntynyt ulkomailla Suomen rekisterissä
olevasta tammasta ja tuotu Suomeen syntymävuoden joulukuun 31. päivään
mennessä eikä ole muussa maassa rekisteröity.
16.2. Suomalainen lämminverinen ravihevonen (FIu)
Hevonen on syntymävuonna tuotu ja rekisteröity emänsä kanssa Suomen rekisteriin eikä ole muussa maassa rekisteröity tai hevonen on syntynyt ulkomailla
Suomen rekisterissä olevasta tammasta ja on omistajan kustannuksella merkitty
Suomen rekisteriin
FIu-hevoset eivät ole oikeutettuja kasvatustukiin ja -palkintoihin eivätkä osallistumaan lähtöihin, joihin ovat oikeutettuja osallistumaan vain Suomessa syn
tyneet lämminveriset ravihevoset.
16.3. Maahan tuotu lämminverinen ravihevonen
Hevonen on rekisteröity ulkomailla ja maahantuonnin jälkeen on rekisteröity kilpailu- tai jalostustarkoitusta varten Suomessa. Ulkomaisen hevosen kansallisuus
määritellään sen kotimaan määräysten mukaan.
16.4. Hevosen nimi
Kilpailurekisteriin ei merkitä sellaisia nimiä, jotka ovat sopimattomia, aiheuttavat sekaannusta jo rekisteröityjen nimien kanssa tai ovat virallisesti suojattuja
kasvattajanimiä.
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Jos hevoselle ei anneta hyväksyttävää nimiehdotusta, Suomen Hippoksella
on oikeus nimetä hevonen.
Kilpailurekisteriin merkityn hevosen nimeä ei voi muuttaa ilman erityistä syytä.
16.5. Omistajanvaihdos ja palkintojenmaksun tilitiedot
Omistajanvaihdos tulee toimittaa Suomen Hippokseen aina ennen kilpailuun
ilmoittamista, kuitenkin viimeistään 14 vuorokauden kuluessa omistajanvaihdoksesta. Omistajan tilitiedot on toimitettava ennen kuin hevonen ilmoitetaan
kilpailuun.
Omistajanvaihdoksen rekisteröimisestä peritään maksu hevosen ostajalta.
Myöhästyneestä ostajan ilmoituksesta peritään korotettu maksu. Jos omistajanvaihdoksen ilmoittaminen lyödään laimin, hevonen määrätään kilpailukieltoon.
Omistajanvaihdokseen liittyvät määräykset ovat saatavilla Suomen Hippoksesta.
16.6. Hallintaoikeuden siirto
Ilmoitus hevosen vuokrauksesta tai hallintaoikeuden siirrosta on tehtävä silloin,
kun hallintaoikeuden siirrolla on merkitystä kilpailurekisterissä hevosen kilpailuttamiseen tai kasvattajarekisterissä hevosen kasvattajaoikeuksiin ja kasvattajapalkkioiden maksatukseen tai omistajarekisterissä muiden tukien maksatukseen.
Ilmoitusvelvollisuuden aikaraja on sama kuin omistajanvaihdoksessa.
16.7. Muut hevosen rekisteröintiä koskevat määräykset
Hevosen on kilpailtava sen omistajan tai haltijan nimissä, jonka nimiin hevonen
on merkitty kilpailuun ilmoitettaessa. Puutteet ja epäselvyydet omistajatiedoissa
voivat johtaa hevosen kilpailukieltoon.
Ulkomaille myydystä hevosesta myyjän on tehtävä Suomen Hippokseen
omistajanvaihdosilmoitus, jossa ilmoitetaan ostajan tarkat tiedot ja vientimaa. Hevonen poistetaan Suomen rekisteristä vientisertifikaatin kirjoittamisen
jäl¬keen.
Suomen Hippos ei vastaa virheellisyyksistä rekisteröitävien hevosten tunnistamisessa eikä polveutumisessa.
Suomen Hippoksen hallitus voi tehdä poikkeuksia edellä mainittuihin määräyksiin hevosen merkitsemisestä kilpailurekisteriin.
17 § Tallinimi, oikeushenkilö
Jos hevosen omistaja on oikeushenkilö tai omistaja/omistajat haluavat esiintyä
tallinimellä, tai yhteisomisteisella hevosella on enemmän kuin kolme omistajaa,
oikeushenkilö tai tallinimi on anottava rekisteröitäväksi Suomen Hippoksessa.
Oikeushenkilön anomukseen on liitettävä kauppa tai yhdistysrekisteriote,
josta ilmenee oikeushenkilön kotipaikka ja toiminimen kirjoitukseen oikeutetut
henkilöt. Tallinimianomuksesta tulee selvitä tallinimen kotipaikka ja virallinen
edustaja.
18 § Ulkomaan rekisterissä olevan ravihevosen kilpaileminen Suomessa
Ulkomaan rekisterissä olevasta hevosesta, joka osallistuu Suomessa kilpailuihin,
on esitettävä Suomen Hippokselle hevosen tunnistamistodistus, sertifikaatti tai
hevosen kotimaan keskusjärjestön todistus, josta selviävät käsiohjelmassa tarvit22

tavat tiedot sekä hevosen väri ja merkit. Hevosen tunnistamisasiakirja on tunnistamistilanteita varten oltava aina mukana kilpailupaikalla.
Ulkomaan rekisterissä ja ulkomaisessa valmennuksessa kilpailuun osallistuva
hevonen on ilmoitettava vähintään yhtä arkipäivää ennen normaalia ilmoittamista. Kansainvälisissä suurkilpailuissa ilmoittamiskäytäntöön voidaan tehdä
poikkeuksia.
Ulkomaan rekisterissä kilpailevan Suomessa valmennuksessa olevan hevosen vastuuhenkilönä voi toimia vain Suomen Hippoksen rekisterissä oleva vastuuvalmentaja, jolla on osoite ja yhteystiedot Suomessa.
.

Hevosen kilpailuoikeus ja tunnistaminen
19 § Hevosen ikä ja kilpailuoikeus
Suomen kilpailurekisteriin merkittävän hevosen ikä lasketaan syntymävuoden
tammikuun 1 päivästä.
Kaksivuotiaat lämminveriset ja kolmevuotiaat suomenhevoset kilpailevat
omissa sarjoissaan ja vain yksi lähtö seitsemän päivän aikana sallitaan. Kaksivuotiaiden lämminveristen ja kolmevuotiaiden suomenhevosten pisimmän
juostavan matkan tulee olla alle 2500 metriä tasoitukset ja hyvitykset huomioon
ottaen.
Kolmevuotiaat lämminveriset ja nelivuotiaat suomenhevoset saavat kilpailla
paitsi omille ikäluokilleen, myös vanhemmille hevosille tarkoitetuissa sarjoissa.
Kuitenkin vain yksi lähtö päivässä ja korkeintaan kaksi lähtöä seitsemän päivän
aikana sallitaan, ei kuitenkaan peräkkäisinä päivinä.
Edellä mainittuja vanhemmilla hevosilla voidaan osallistua yhteen lähtöön
päivässä ja enintään kolmeen lähtöön seitsemän päivän aikana.
Pistekilpailusta, uloslyöntiajosta sekä Kuninkuus- ja Kuningatarkilpailusta lasketaan kiintiöön vain yksi lähtö/päivä.
Mikäli hevonen ilmoitetaan useampaan lähtöön seitsemän vuorokauden
aikana kuin sen kilpailuoikeus edellyttää, osallistuu hevonen kilpailujen suorittamisjärjestyksessä niihin lähtöihin, joihin sen kilpailuoikeus riittää. Siinä lähdössä,
josta hevonen joutuu jäämään pois, annetaan ilmoittajalle rangaistusohjesäännöissä määritelty karkean rangaistuksen suuruinen sakko.
Kilpailuoikeutta ei ole suomenhevosilla, jotka ovat yli viisitoistavuotiaita eikä
lämminverihevosilla, jotka ovat yli kaksitoistavuotiaita.
Kilpailuihin ei ole oikeutettu osallistumaan hevonen, joka on todistettavasti
tiine neljä kuukautta aikaisemmin suoritetusta astutuksesta, varsanalainen, ontuva tai muutoin sairas.
Varsanalainen tamma saa kilpailla 150 vuorokauden kuluttua varsomisesta
tai 90 vuorokauden kuluttua varsan kuolemasta.
Montélähdöissä kilpailuoikeus on vähintään neljävuotiailla lämminverisillä
sekä vähintään viisivuotiailla suomenhevosilla.
Suomessa ei ole kilpailuoikeutta sellaisella ulkomaan rekisterissä olevalla he23

vosella, jolla on kilpailukielto kotimaassaan tai muualla, tai jonka kilpailuoikeus
kotimaassa on päättynyt.
20 § Hevosen tunnistaminen
20.1. Suomen rekisterissä olevan ravihevosen tunnistaminen
Hevosen ensimmäisen koelähdön tai kilpailun yhteydessä kilpailueläinlääkärin
tai muun tehtävään määrätyn henkilön tulee tunnistaa hevonen hyvissä ajoin
ennen koelähtöä tai kilpailua kilpailun järjestäjän osoittamassa paikassa.
Tunnistamistilaisuudessa ei hevosella saa olla tunnistusta tai merkkien havaitsemista vaikeuttavia suojia tai varusteita.
Tunnistaminen merkitään hevosen passiin tai rekisteritodistukseen hevosen
osallistuessa ensimmäisen kerran koe-, paikallisravi- tai totoravilähtöön. Tunnistaminen merkitään myös tunnistamispöytäkirjaan ja Heppa-järjestelmään.
Tunnistaminen voidaan määrätä uusittavaksi, jos hevonen pitkän tauon jälkeen alkaa kilpailla. Epäilyttävässä tapauksessa voidaan evätä hevosen osanotto
kilpailuun.
Jokainen kilpailurekisteriin merkityn tai merkittäväksi ilmoitetun hevosen omistaja suostuu siihen, että hänen hevosestaan saadaan tarvittaessa ottaa verinäyte.
Jos omistaja tästä kieltäytyy, hevosta ei rekisteröidä tai jo rekisteröity hevonen
voidaan poistaa rekisteristä. Tämä koskee myös hevosta, jonka rekisteröinnissä on
menetelty vilpillisesti.
Mikäli jälkeenpäin havaitaan, että jonkun hevosen tunnistustiedot eivät täsmää hevoseen, Suomen Hippoksen hallitus voi määrätä hevosen menettämään
voittosummansa. Mahdollisesta palkintojen korjauksesta päättää Suomen Hippoksen hallitus erikseen.
20.2. Ulkomaan rekisterissä olevan ravihevosen tunnistaminen
Ulkomailla valmennuksessa oleva ulkomaan rekisterissä kilpailuun osallistuva
hevonen tunnistetaan ennen jokaista kilpailua.
Suomessa valmennuksessa oleva ulkomaan rekisterissä kilpailuun tai koelähtöön osallistuva hevonen, jolla ei ole suomennettua tunnistustodistusta, tunnistetaan ennen hevosen ensimmäistä kilpailua tai koelähtöä. Seuraava tunnistus
suoritetaan, kun edellisestä tunnistamisesta on kulunut yli kuusi kuukautta. Tunnistamisesta peritään säädetty maksu. Maksua ei peritä, jos hevoseen on alkuperämaassa laitettu tunnistettavissa oleva mikrosiru. Jos hevoselle on hankittu
suomennettu tunnistustodistus, hevosta ei tarvitse tunnistaa.
Tunnistustilanteessa tunnistajalla on oltava käytössään hevosen värit ja merkit sekä mahdollisen mikrosirun tunnistustiedot kertova todiste, jonka on toimittanut hevosen kotimaan asianomainen viranomainen. Hevosen tunnistamisasiakirja on tunnistustilanteita varten oltava aina mukana kilpailupaikalla.

Koelähdöt
21 § Koelähtöjärjestelmä
Koelähtöjärjestelmä koskee kilpailuoikeutta totoraveissa ja ravikilpailuissa ennen
hevosen ilmoittamista kilpailuun. Koelähdön voi ajaa kaikilla raviradoilla totora24

vien, ravikilpailujen ja paikallisravien yhteydessä, ellei kilpailukutsussa ole toisin
mainittu. Koelähtö on voimassa kaksitoista (12) kuukautta. Hevonen ilmoitetaan
ilmoittamisaikana vain yhteen koelähtöön kerrallaan.
Koelähdöt järjestetään joko yhdessä tai erikseen suomenhevosille ja lämminverisille 2000 - 2500 metrin matkalla volttilähetyksellä. Jos koelähtö järjestetään
yhdessä, suomenhevosten tulee lähteä 40 metriä viimeisen lämminveristen volttikarsinan takaa. Radan tasoitustenlaatija sijoittaa hevoset koelähtöön harkintansa mukaan. Koelähdössä on avustajan käyttö kielletty.
Ennen koelähtöön tai kilpailuun ilmoittamista hevosella tulee olla lunastettu
passi tai rekisteritodistus.
Koelähdöt merkitään kilpailujen ohjelmatietoihin. Koelähtöä ei hyväksytä
kilpailuksi, eikä sitä myöskään merkitä ohjastajatilastoihin kilpailuna. Koelähdön
tulos merkitään tulospöytäkirjaan.
Koelähtöön joutuu osallistumaan:
- kilpailematon 2-vuotias tai vanhempi lämminverinen
- kilpailematon 3-vuotias tai vanhempi suomenhevonen
- hevonen, jonka viidestä viimeisimmästä kilpailusta tai koelähdöstä
neljä on päättynyt hylkäykseen tai keskeytykseen
(hylkäys ajanylityksestä on hylätty suoritus)
- hevonen, jonka kolme viimeisintä kilpailua tai koelähtöä on päättynyt
hylkäykseen tai keskeytykseen (hylkäys ajanylityksestä on hylätty suoritus)
- hevonen, jonka viimeisimmästä hyväksytystä kilpailusta tai koelähdöstä
on kulunut yli 12 kuukautta
- hevonen, jonka tuomaristo on määrännyt koelähtöön ennen seuraavaa
kilpailua toimimattomuuden tai kilpailukunnottomuuden vuoksi.
Hevonen, jonka vähintään neljä viimeisintä kilpailua tai koelähtöä on päättynyt hylkäykseen tai keskeytykseen (hylkäys ajanylityksestä = hylätty suoritus), saa
kilpailuoikeuden suoritettuaan hyväksytyn koelähdön. Ennen hevosen kilpailuuran ensimmäistä hyväksyttyä koelähtöä tulleita hylkäyksiä ei huomioida.
Ulkomaisessa valmennuksessa oleva hevonen voi kilpailla Suomessa, jos se
on saavuttanut jossakin muussa maassa hyväksytyn koelähtötuloksen.
Suomalaisessa valmennuksessa oleva hevonen, jolla on kilpailuoikeus ulkomailla, voi kilpailla Suomessa. Jos kilpailuoikeuden peruste poikkeaa merkittävästi Suomen ravikilpailusääntöjen vaatimuksista, Suomen Hippoksen kilpailutoimisto voi evätä hevosen kilpailuoikeuden.
Koelähtöjen suorittaminen on paikallisraveissa mahdollista edellyttäen, että
käytettävissä on maalikamera, video tai muu luotettava ajanottojärjestelmä.
Poikkeuksellisista rata- tai sääolosuhteista voidaan koelähdöissä antaa hyvitys. Hyvitystä ei anneta radan profiilin perusteella.
Koelähdön hyväksymiseen vaadittavat aikarajat
vähintään km aika
2-vuotiaat lämminveriset
1.28,0
3-vuotiaat lämminveriset
1.25,0
4-vuotiaat ja vanhemmat lämminveriset
1.23,0
3-vuotiaat suomenhevoset
2.00,0
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4-vuotiaat suomenhevoset
1.50,0
5-vuotiaat ja vanhemmat suomenhevoset
1.45,0
Hyväksyttävä koelähtöaika tulee saavuttaa puhdasta ravia juosten. Rata- ja
sääolot tulee ottaa huomioon. Mahdollinen hyvitys on ilmoitettava ennen ensimmäistä koelähtöä.
Ulkomaan rekisterissä kilpailevien Suomessa valmennettavien hevosten hyväksytyn koelähdön aikarajat määräytyvät Suomen ravikilpailusääntöjen mukaisesti.
Koelähdön hyväksymiseen vaaditaan suomenhevoselta tulos, joka on enintään viisi sekuntia huonompi kuin hevosen virallinen volttiennätys. Hyväksyttäväksi koelähtötulokseksi riittää kuitenkin suomenhevosella vähintään tulos
1.35.0.
Yllä olevat aikarajat on kaikissa tapauksissa saavutettava rata- ja sääolot huomioon ottaen.
Mikäli suomenhevosella on vain ryhmäennätys (a), vaaditaan siltä koelähdön
hyväksymiseen tulos, joka on enintään seitsemän sekuntia huonompi kuin hevosen paras ryhmäennätys.
Koelähtöjä voidaan järjestää myös montéhevosille. Tällöin koelähdöistä tuleva kilpailuoikeus oikeuttaa kilpailemaan vain montélähdöissä. Koelähdön matka
on vähintään 2000 metriä volttilähetyksellä. Koelähdön hyväksymisen aikarajat
ovat samat kuin tavallisissa kärrylähdöissä.

Epäpuhdas ravi ja muut hevosen
kilpailukuntoisuuteen vaikuttavat asiat
22 § Epäpuhdas ravi ja muut hevosen kilpailukuntoisuuteen vaikuttavat asiat
Kun hevonen ravaa huonosti, kirjaa eläinlääkäri asian kilpailueläinlääkäriraporttiin. Samoin hevoselle voidaan tehdä raportti muissa hevosen terveyteen tai
varusteisiin liittyvissä asioissa. Valmentaja saa tiedon raportista suullisesti tai
kirjallisesti. Asiasta tulee asianosaisille tieto Heppa-järjestelmään.
Hevonen voidaan määrätä eläinlääkärin terveystarkastukseen ennen seuraavaa kilpailua mikäli kilpailueläinlääkärillä on epäilys siitä, että hevonen ei ole
kilpailukuntoinen. Myös useamman kilpailueläinlääkäriraportin saaminen antaa
aiheen terveystarkastukseen. Eläinlääkäri tekee päätöksen määräyksestä yhdessä tuomariston kanssa.
Terveystarkastukseen määrätty hevonen on kilpailukiellossa kunnes pyydetty tarkastus on suoritettu ja Suomen Hippoksen raviurheilupalvelutosastolle on
lähetetty eläinlääkärin täyttämä tutkimuslomake, jossa hevonen todetaan kilpailukuntoiseksi.

Ravikilpailujen luokitus
23 § Ravien luokitus sekä luokitusten edellyttämät vaatimukset
Kaikissa kilpailuissa tulee perusmatkan olla vähintään 1600 metriä (ei koske ponilähtöjä.
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Ravikilpailut/-lähdöt luokitellaan kuuteen luokkaan:
1
Totoravit
2
Paikallisravit maa- tai jääradalla
3
Harjoitusravit/harjoituslähdöt
4
Koelähdöt/koelähtöravit, opetuslähdöt/opetuslähtöravit
5
Poniravit
23.1. Totoravit
Totoraveja voidaan järjestää Suomen Hippoksen hyväksymillä raviradoilla.
Totoraveissa kilpailevalta valjakolta vaaditaan:
- passi tai rekisteritodistus, joka on oltava mukana hevosen osallistuessa
ensimmäistä kertaa koelähtöön tai kilpailuun. Ulkomaan rekisterissä
kilpailevalla hevosella tulee aina olla mukana kilpailuissa
rekisteritodistus tai muu tunnisteasiakirja
- pakollinen kilpailuvakuutus
- ajajalla ajolupa
- pykälän 19 määrittelemä kilpailuoikeus
Totoraveissa tulee olla:
- sääntöjen pykälä 4 määräämät toimihenkilöt
- ajanotto maalikameran avulla
- ennakkoilmoittaminen
- rahapalkinnot
- järjestäjän vastuuvakuutus
Totoraveissa huomioidaan:
- viralliset tulokset
- Suomen ennätykset ja hevoskohtaiset ennätykset
- kilpailu hevoselle
- kilpailu ohjastajalle
Totoraveissa ovat voimassa:
- karsintasäännöt, myös mahdolliset taukopisteet vähenevät
- starttikiintiöt
Totoraveissa on mahdollista järjestää koe-, opetus- ja ponilähtöjä.
23.2. Paikallisravit maa- tai jääradalla
Paikallisraveja voidaan järjestää joko maaradalla tai jääradalla. Maaradalla paikallisraveja voidaan järjestää joko totoraveja järjestävillä raviradoilla tai muilla
radoilla. Jäärata tai muu tilapäisrata on aina mitattava ennen kilpailujen alkua.
Tilapäisradan mittaaminen tulee tapahtua luotettavalla tavalla (esim. mittauskärryllä, mutta ei auton matkamittarilla). Valvoja tarkistaa mittauksen.
Paikallisraveissa hevosten tulee olla koko kilpailusuorituksen ajan kilpailutuomariston nähtävissä.
Kilpailevalta valjakolta vaaditaan paikallisraveissa:
- passi tai rekisteritodistus, joka on oltava mukana hevosen osallistuessaan
ensimmäistä kertaa koelähtöön tai kilpailuun. Ulkomaan
rekisterissä kilpailevalla hevosella tulee aina olla mukana kilpailuissa
rekisteritodistus tai muu tunnisteasiakirja.
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- pakollinen kilpailuvakuutus
- ajajalla ajolupa
- pykälän 19 määrittelemä kilpailuoikeus
Paikallisraveissa tulee olla:
- vähintään seuraavat toimihenkilöt: valvoja, kilpailutuomaristo,
maalituomari, päälähettäjä, lähettäjät, kilpailueläinlääkäri,
tasoitustenlaatija, kuuluttaja, lähdönjärjestäjä, varikkoalueenvalvoja ja
ratamestari sekä riittävä ensihoitovalmius, kuten sairaankuljetusyksikkö
tai alueen sairaanhoitopiirin hyväksymä muu ensihoitojärjestelmä
- ajanotto
- ennakkoilmoittaminen
- rahapalkinnot
- järjestäjän vastuuvakuutus
- kavioura mitattu
- viralliset tulokset
Paikallisraveista tilastoidaan kilpailu hevoselle, kilpailu ohjastajalle ja hevoskohtaiset ennätykset.
Paikallisraveissa ei huomioida karsintapistejärjestelmää, jota käytetään totoraveissa ja ravikilpailuissa, koelähtöjärjestelmää eikä Suomen ennätyksiä.
Paikallisravilähdöt eivät lisää eivätkä vähennä karsintapistejärjestelmässä
laskettavia pisteitä. Karsintapistejärjestelmää voidaan käyttää paikallisraveihin
hevosia karsittaessa.
Paikallisravilähdöstä hevonen, jolla ei ole osallistumisoikeutta totoraveihin,
saa kilpailuoikeuden, kun se alittaa puhdasta ravia juosten koelähtöjärjestelmän
mukaisen aikarajan. Ratahyvitykset eivät ole käytössä paikallisraveissa.
Paikallisravilähtö ei jatka hevosen kilpailuoikeutta eikä katkaise kilpailutaukoa. Hylkäyksellä tai keskeytyksellä paikallisravilähdössä ei ole merkitystä kilpailuoikeuteen totoraveissa tai ravikilpailuissa.
Paikallisraveissa ovat voimassa starttikiintiöt ja kilpailu- ja ajokiellot.
Koelähtöjen järjestäminen paikallisraveissa on mahdollista, mikäli käytettävissä on maalikamera, video tai muu luotettava ajanottojärjestelmä.
Tuomaristo voi määrätä kilpailukunnottoman tai toimimattoman hevosen
koelähtöön.
23.3. Harjoitusravit - harjoituslähdöt
Harjoituslähtöjä tai -raveja voidaan järjestää kaikilla radoilla.
Kutsussa tai ilmoituksessa voidaan osanottajille asettaa vaatimuksia ja rajoituksia. Sarjajako suoritetaan paikan päällä ellei kutsussa tai ilmoituksessa ole
muuta mainittu.
Harjoituslähdöissä voi järjestävä yhteisö määrätä ajettavaksi tiettyä kilometriaikaa.
Kun harjoitusravitapahtuma kuuluu ravikilpailujen vakuutusjärjestelmän piiriin, järjestäjän tulee olla Suomen Hippoksen tai hevosjalostusliiton jäsen.
Harjoituslähtöön osallistuvalta valjakolta vaaditaan silloin:
- pakollinen kilpailuvakuutus
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- ajajalla ajolupa ja voimassa oleva kilpailulisenssi
- hevoselta pykälän 19 määrittelemät kilpailukriteerit
Silloin, kun harjoituslähtö kuuluu ravikilpailujen vakuutusjärjestelmän piiriin, kilpailupaikalla tulee olla varikkoalueen valvoja ja valvojaoikeudet omaava
henkilö, joka vastaa järjestäjän puolesta sääntöjen noudattamisesta. Valvojanoikeudet omaavan ravikilpailutuomarin voi harjoitusraveissa poikkeuksellisissa
tapauksissa korvata vain kokenut kilpailutuomari. Suomen Hippoksen Raviurheilupalvelut-osasto voi myöntää poikkeusluvan.
23.4. Koelähdöt – koelähtöravit, opetuslähdöt - opetuslähtöravit
Koelähtöjä tai koelähtöraveja ja opetuslähtöjä tai opetuslähtöraveja voidaan järjestää pykälän 21 mukaisesti totoravien yhteydessä ellei kilpailukutsussa toisin
mainita. Mainituilla radoilla koelähtö- tai opetuslähtöraveja voidaan järjestää
myös omina kilpailuinaan.
Ilmoittamisessa ja osallistumisessa ovat voimassa samat määräykset kuin
totoraveissa.
Koelähdöissä eikä opetuslähdöissä ei oteta huomioon Suomen ennätyksiä,
hevoskohtaisia ennätyksiä eikä karsintapisteitä.
Koelähdöstä eikä opetuslähdöstä tule kilpailua hevoselle eikä ohjastajalle.
Poikkeuksena ajoluvan luokituskiintiöt
Mikäli hevonen ei saavuta koelähdössään koelähtöjärjestelmän edellyttämää aikaa, hevonen menettää mahdollisen kilpailuoikeutensa.
23.5. Poniravit
Poniraveja voidaan järjestää samoilla vaatimuksilla kuin paikallisraveja (§ 23.2.).
Paikallisraveista poiketen poniraveissa on käytössä karsintapistejärjestelmä.

Lähetystavat
24 § Lähetystavat
24.1. Tasoitusajot

Tasoitusajossa käytetään volttilähetystä. Volttilähetys käsitellään pykälässä 51.

Tasoitusajossa on perusmatka ja tarvittaessa takamatkat 20 metrin välein.
Kilpailujen järjestäjä määrää tasoitusperusteet siten, että sarjaan osallistuvalle hevoselle pisin takamatka on enintään 100 metriä hyvitykset huomioon ottaen.
Hyvitys voidaan antaa vain seuraavien perusteiden mukaan:
- Suomessa syntyneet
- tammat
- ikä
- kilpailemattomat
- muut Suomen Hippoksen hyväksymät tasoitusperusteet
Sarjaa kohti voidaan käyttää yhtä hyvitysperustetta.
Tasoituslähtöön alle 2000 metrin perusmatkalle voi osallistua enintään 14 hevosta sekä 2000 metrin ja pidemmille matkoille enintään 16 hevosta.
Tasoituslähdössä voi samalla matkalla olla enintään 12 hevosta.
29

24.1.1. Lähtösummaan perustuva tasoitus
24.1.2. Tasoitusennätykseen perustuva tasoitus
24.1.3. Viimeaikaiseen menestykseen ja voittosummaan perustuva
tasoitusajo
Kilpailujen järjestäjä ilmoittaa kilpailukutsussa, minkä tasoisille hevosille viimeisten kilpailujen tai määrätyn ajanjakson menestykseen ja voittosummaan perustuva tasoitusajo järjestetään sekä pisteiden laskutavan.
24.1.4. Keräilylähtö
Kilpailujen järjestäjä ilmoittaa kilpailukutsussa keräilylähdön tasoitusperusteet.
Keräilylähtö on tarkoitettu kilpailupäivän muista sarjoista karsituille hevosille.
24.1.5. Järjestetty tasoitusajo (handikaapparilähtö)
Järjestetty tasoituslähtö on tarkoitettu kilpailupäivän muista sarjoista karsituille
ja peruutettuun sarjaan ilmoitetuille hevosille. Tasoitustenlaatija suunnittelee
tasoitukset hevosille siten, että kullakin hevosella on tasoitustenlaatijan mielestä
yhtäläiset mahdollisuudet voittoon. Tasoitustenlaatijan päätöksestä ei voi valittaa.
24.2. Ryhmäajot
Ryhmäajossa kaikki hevoset juoksevat saman matkan. Ryhmäajolähtöön saa
osallistua enintään 12 hevosta, erikoistapauksissa 15 (katso pykälä 52). Ryhmäajossa käytetään autolähetystä, kun olosuhteet sen sallivat.
Ryhmäajoissa käytetään seuraavia perusteita:
- voittosumma
- paras ennätys
‑ sukupuoli
‑ ikä
‑ Suomessa syntyneet
- viimeaikaiseen menestykseen perustuvat perusteet
‑ muut Suomen Hippoksen hyväksymät perusteet
Autolähetys ja linjalähetys käsitellään pykälässä 52.

Erikoiskilpailut
25 § Erikoiskilpailut
Erikoiskilpailut määritellään seuraavasti:
1
Raviratsastus (monté)
2
Myyntilähtö (claiming)
3
Harrastajalähtö
4
Kokelaslähtö
5
Pistekilpailu
6
Uloslyöntiajo
7
Kausikilpailut
8
Muut Suomen Hippoksen hyväksymät erikoiskilpailut tai -lähdöt
Edellä mainitut kilpailulajit voidaan ajaa joko tasoitus- tai ryhmäajona, ja eri
kilpailulajeja on mahdollista yhdistää.
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25.1. Raviratsastus (monté)
Raviratsastuksessa kilpaillaan ratsastamalla ravia. Ratsastajalla tulee olla Suomen
Hippoksen ajolupakortti. Raviratsastuslähtö voidaan järjestää lämminverisille tai
suomenhevosille ja se voidaan ajaa joko ryhmä tai tasoitusajona. Sarjajako ja
tasoitusperusteet ilmoitetaan kilpailukutsussa.
Montélähdöissä kilpailuoikeus on 4-vuotiailla ja vanhemmilla lämminverisillä
sekä 5-vuotiailla ja vanhemmilla suomenhevosilla.
25.2. Myyntilähtö
Myyntilähdöissä sarjajako ja tasoitusperusteet määräytyvät sarjaan ilmoitetuista hevosista pyydettyjen hintojen mukaan. Myyntilähtö voidaan järjestää
lämminverisille tai suomenhevosille ryhmä‑ tai tasoitusajona.
Myyntilähtöön ilmoitettua hevosta ei voi ilmoittaa uudelleen kilpailuun ennen kuin myyntilähtö on ajettu.
25.3. Harrastajalähtö
Harrastajalähtöön osallistuvalla ohjastajalla on oltava voimassa harrastajavalmentajalisenssi C.
25.4. Kokelaslähtö
Kokelaslähdöt on tarkoitettu ensisijaisesti ammattivalmentaja- tai kilpailijalisenssin
haltijan tai yksityistallin palveluksessa päätoimisesti työssä oleville henkilöille, joilla
on kokelaslisenssi E.
25.5. Pistekilpailu
Pistekilpailussa hevoset osallistuvat kahteen lähtöön eri perusmatkalla joko samana päivänä tai peräkkäisinä päivinä. Säännöt liitteessä 1.
25.6. Uloslyöntiajo
Uloslyöntiajossa hevoset jaetaan arvonnan perusteella kahteen tai useampaan
mahdollisimman yhtä suureen lähtöön. Säännöt liitteessä 2.
25.7. Kausikilpailut
Kausikilpailuun kuuluu tavallisesti 2 ‑ 5 kilpailupäivää. Kilpailu alkaa ilmoittamisajan päättyessä ja loppuu, kun kilpailun viimeinen lähtö on ajettu.
Hevosen lähtösumma ja ennätys ilmoittamisajan päättyessä ovat voimassa
tasoitusperusteina koko kausikilpailusarjassa ellei kutsussa toisin määrätä.
25.8. Muut Suomen Hippoksen hyväksymät erikoiskilpailut ja -lähdöt
Muiden kuin yllä mainittujen erikoiskilpailujen ja –lähtöjen hyväksymisestä päättää Suomen Hippos.

Kilpailukutsu ja käsiohjelma
sekä määräykset lähtörata-arvonnasta
27 § Kilpailukutsu
Kilpailuja järjestävä yhteisö laatii kilpailukutsun, joka julkaistaan internetissä Heppa-järjestelmässä ja sen tietoihin perustuen Kilpailukutsut-lehdessä.
Lämminveriset ja suomenhevoset (kylmäveriset) kilpailevat eri sarjoissa. Tarvittaessa sarja jaetaan useampaan lähtöön.
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Kilpailukutsussa on mainittava
- kilpailujen järjestäjän nimi
- kilpailujen aika ja paikka
- sarjajako, juostavien matkojen pituudet ja perusteet tasoitusmatkoihin,
mahdollinen järjestetty tasoitusajo tai keräilylähtö.
- mahdolliset osanottomaksut ja palkinnot
- ilmoittamistapa ja osanottajilta vaadittavat tiedot
- Ilmoittamisajan päättyminen ja mahdollinen peruuttamisaika
- kilpailuihin liittyvät erikoismääräykset
- suurkilpailuissa viittaus suurkilpailusääntöihin
- tulospalvelu ja poisjäännin ilmoittaminen kilpailuaikana
- kapeilla radoilla järjestettävien kilpailujen kilpailukutsussa on oltava
maininta lähtöön otettavien hevosten enimmäismäärästä.
Mahdolliset muutokset kilpailukutsuun on ilmoitettava Heppa-järjestelmässä ennen ilmoittamisajan alkamista.
28 § Käsiohjelma
Kilpailuja järjestävä yhteisö laatii kilpailuja varten käsiohjelman, jossa on oltava
seuraavat tiedot:
- kilpailujen järjestäjän nimi
- kustakin lähdöstä lähtöjen kilpailuvärit, juostava matka, sarjamääritys,
palkinnot ja kilpailukohtaiset hevostiedot, joista ilmenevät
hevoskohtaiset tiedot ja omistaja-, ohjastaja- ja valmentajatiedot
- verryttelyajat
Kilpailupäivänä toimessa olevat kilpailusääntöjen pykälässä 4 mainitut toimihenkilöt ja Toto-peliohjeet tulee olla saatavilla järjestävän radan internetsivuilla
ja kilpailupaikalla.
29 § Lähtörata-arvonta ja sarjan jakaminen
29.1. Lähtörata-arvonta
Hevosten lähtöradat määrätään arpomalla ellei kilpailun omissa säännöissä tai
kilpailukutsussa määrätä ratoja muilla perusteilla. Lähtöradat arvotaan Suomen
Hippoksen tietokoneella. Jos tähän ei ole mahdollisuutta, arvonnan suorittajien
nimet on mainittava käsiohjelmassa. Arvonta on julkinen.
Järjestäjän tai hevosenomistajan halutessa voidaan suorittaa julkinen lähtörata-arvonta Suomen Hippoksen raviurheilupalvelutosaston hyväksymän virallisen valvojan läsnä ollessa kilpailussa, jonka ensimmäinen palkinto on vähintään
20 000 euroa.
Mikäli arvontaa ei suoriteta Suomen Hippoksen tietokoneella, siitä on ilmoitettava kilpailukutsussa. Mikäli myöhemmin ilmenee, että tietokonearvontaa ei
käytetä, on asiasta etukäteen ilmoitettava Suomen Hippoksen kilpailutoimistoon, joka huolehtii arvonnan julkisuuden täyttymisestä.
Virallinen lähtölista on Suomen Hippoksen tietojärjestelmässä määritelty lyhyt lähtölista. Toto-pelien kohteina olevista hevosista on ilmoitettava seuraavat
tiedot: lähtönumero, pelinumero ja hevosen nimi, ohjastajan nimi sekä juostava
matka.
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29.2. Sarjan jakaminen
Sarjan hevoset jaetaan lähtöihin karsintapisteiden perusteella. Saman valmentajan tai ohjastajan hevoset sijoitetaan eri lähtöihin, ellei kilpailun säännöistä
muuta johdu.
Kilpailujen järjestelyjen niin vaatiessa on järjestäjällä oikeus, kilpailijalta luvan saatuaan, sijoittaa hevonen sille sopivaan muuhun kuin ilmoitettuun sarjaan
29.3. Sarjan peruuttaminen
Järjestäjällä on oikeus peruuttaa sarja, johon ei ole ilmoitettu kuin 8 kilpailijaa.
Kilpailujen järjestäjällä on oikeus peruuttaa kilpailut, jos sarjojen peruuttamisen
jälkeen ei jää jäljelle vähintään kahdeksaa lähtöä.

Lähtösumma ja palkinnot
30 § Lähtösumma, pakkolähtösumma
Hevosen palkintosumma on sen valvotuissa kilpailuissa voittama rahamäärä,
osanottomaksuja ja muita kuluja vähentämättä. Lähtösummaan lasketaan palkintosumman lisäksi myös rahassa maksetut kausi- ja erikoispalkinnot.
Maahantuoduille hevosille voidaan määrätä pakkolähtösumma. Pakkolähtösummaa käytetään, mikäli hevosen oma palkintosumma on tätä pienempi.
Suomen Hippoksen hallitus vahvistaa vuosittain maahan tuoduille hevosille
pakkolähtösummat ja ne maat, joissa syntyneille pakkolähtösummat määrätään.
Pakkolähtösummat ja maat julkaistaan Kilpailukutsut-lehdessä.
31 § Palkinnot
Rahapalkintoja on jaettava kaikissa lähdöissä vähintään neljä. Ensimmäisen palkinnon suuruus on mainittava kilpailukutsussa. Rahapalkinnot sekä osallistuvien
hevosten lukumäärän mukaan jaettavat palkinnot on mainittava käsiohjelmassa.
Palkintoja maksetaan osallistuvien hevosten lukumäärän mukaan seuraavasti:
9 tai 10 hevosta viisi palkintoa
11 tai 12 hevosta kuusi palkintoa
13 tai 14 hevosta seitsemän palkintoa
15 tai 16 hevosta kahdeksan palkintoa
Lähdössä jaettavien palkintojen suuruus määräytyy seuraavasti:
2. palkinto
50 prosenttia ensimmäisestä palkinnosta
3. palkinto
30 prosenttia ensimmäisestä palkinnosta
4. palkinto
20 prosenttia ensimmäisestä palkinnosta
5. - 8. palkinto
10 prosenttia ensimmäisestä palkinnosta
Palkinnot jaetaan yhden euron tarkkuudella. Mikäli palkintoja maksetaan
kilpailuissa useampia kuin hevosten lukumäärä edellyttää, järjestäjä määrää ylimääräisten palkintojen suuruuden. Jos kilpailukutsussa on maininta kaikki osallistujat palkitaan, myös hylätyt tai keskeyttäneet palkitaan. Kaikki rahapalkinnot
merkitään tulospöytäkirjaan.
Lähdössä, jonka ensimmäinen palkinto on vähintään 20 000 euroa, voidaan
edellä mainituista palkintokaavioista poiketa. Poikkeava palkintokaavio on kokonaisuudessaan julkaistava kilpailukutsussa ja käsiohjelmassa.
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Ennakkomaksullisissa suurkilpailuissa on loppukilpailussa palkittava kaikki
lähtöön osallistuneet hevoset. Näiden ylimääräisten palkintojen tulee olla vähintään ilmoittamismaksujen suuruisia, paitsi useampivuotisten suurkilpailujen
loppukilpailuissa, joissa ylimääräisten palkintojen tulee olla vähintään kilpailuvuonna perittävien ilmoittamis- ja osallistumismaksujen suuruisia.
Jos kahden tai useamman palkintosijalle sijoittuvan hevosen juoksu päättyy
tasapääjuoksuun, jaetaan vastaavien palkintojen summa niiden kesken tasan yhden euron tarkkuudella. Jos viimeisestä palkintosijasta tulee tasapääjuoksu, on
kaikille tälle sijalle sijoittuville hevosille maksettava vähintään edellä kerrotun
mukaiset vähimmäispalkintomäärät.
Kausi- tai erikoispalkinnon maksava yhteisö merkitsee tulospöytäkirjaan. Välimatkapalkintoja ei saa maksaa.
Kunniapalkinnoista ja niiden jakoperusteista tulee olla käsiohjelmassa maininta. Kiertopalkinnoista tulee kilpailla niiden sääntöjen mukaan.
32 § Ulkomailla voitetut rahapalkinnot
Ulkomailla voitetut rahapalkinnot lasketaan ja siellä saavutetut ennätykset
vahvistetaan kyseisen maan keskusliiton kirjallisen ilmoituksen perusteella. Euroopan raviliitossa vahvistetaan vuosittain käytettävät valuuttakurssit. Palkinto
summat merkitään Suomen Hippoksessa hevosen kilpailurekisteritietoihin euromääräisinä yhden euron tarkkuudella.

Ennätykset
33 § Hevosen ennätykset
Hevosen tasoitusennätys on paras kilometriaika, jonka se on saavuttanut Suomessa tai virallisissa kilpailuissa ulkomailla vähintään 1600 m matkalla muuta
lähetystapaa kuin autolähetystä käyttäen.
Hevosen auto- tai linjalähetyksellä saavuttamat ajat tilastoidaan erikseen ja
niiden perään on aina merkittävä “a”.
Hevosen raviratsastuksessa saavuttamat ajat tilastoidaan erikseen ja niiden
eteen on aina merkittävä “m”. Raviratsastuksessa saavutetut ennätykset otetaan
huomioon myös ravilähdöissä.
Hevosen saavuttama paras kilometriaika on sen ennätys. Kilometriaika lasketaan 0,1 sekunnin tarkkuudella.
Vain soikealla radalla saavutetut ennätykset otetaan huomioon. Koelähdössä
saavutettua aikaa ei hyväksytä hevosen viralliseksi ennätykseksi.
34 § Suomen ennätykset
Suomen ennätykseksi hyväksytään Suomen rekisterissä olevalla hevosella kilpailussa saavutettu voittoaika. Ennätykseksi hyväksytään 1000 metrin (+/- 25 %)
radoilla totoraveissa juostu tulos.
Suomen ennätykset hyväksytään erikseen suomenhevosille, Suomessa syntyneille lämminverisille, maahan tuoduille lämminverisille (jos tulos on sama
tai parempi kuin Suomessa syntyneen lämminverisen vastaava Suomen ennätys), tammoille sekä oriille yhdessä ruunien kanssa, erikseen autolähetyksellä ja
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volttilähetyksellä seuraavasti:
Kaksivuotiaille lämminverisille ja kolmevuotiaille suomenhevosille vähintään
1600 metrin ja vähintään 2000 metrin matkoilla.
Kolmevuotiaille lämminverisille ja neljävuotiaille suomenhevosille vähintään
1600 metrin, vähintään 2000 metrin ja vähintään 2500 metrin matkoilla.
Neljävuotiaille ja vanhemmille lämminverisille ja viisivuotiaille ja vanhemmille suomenhevosille vähintään 1600 metrin, vähintään 2000 metrin, vähintään
2500 metrin ja vähintään 3000 metrin matkoilla.
Montén Suomen ennätykseksi hyväksytään absoluuttiset ennätykset vähintään 1600 metrin, vähintään 2000 metrin ja vähintään 2500 metrin matkoilla.
Kilpailuja järjestävä yhteisö huolehtii tarvittaessa dopingkokeen ottamisesta maailmanennätyksen, Euroopan ennätyksen ja absoluuttisen Suomen en
nätyksen saavuttaneelta hevoselta.

Ajoluvat
35 § Ajoluvat
Jokaisella ravikilpailuihin osallistuvalla ohjastajalla tulee olla Suomen Hippoksen
myöntämä ajolupa.
35.1. C-ajolupa, mC-ajolupa
C‑ajoluvan hakija osallistuu vaadittavalle ajolupakurssille. Hakija saa aloittaa
ajolupakurssin aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin hän täyttää kuusitoista
vuotta. Ajoluvan voimassaolo alkaa kuitenkin vasta hakijan täytettyä kuusitoista
vuotta.
Hakijan ollessa 60 vuotta täyttänyt, hänen on toimitettava pykälässä 35.4.
määritelty lääkärintodistus. Hänen on oltava perehtynyt hevosten käsittelyyn ja
esitettävä tästä todistus kurssille tullessaan kurssin järjestäjälle. Ajolupakurssilla
hän suorittaa näytteen kilpailusääntöjen tuntemisesta kirjallisesti. Lisäksi hakija
antaa näytteen hevosen käsittely‑, valjastus‑, volttaus‑ ja ohjastustaidostaan. Hyväksytystä suorituksesta annetaan todistus.
MC-ajoluvan hakija osallistuu vaadittavalle montéajolupakurssille. Ajolupakurssin vaatimukset ovat samat kuin C-ajolupakurssilla täydennettynä montéosioilla. Lisäksi hakija antaa näytteen hevosen käsittely-, valjastustaidoista sekä volttaus- ja ohjastustaidostaan ratsain. Hyväksytystä suorituksesta annetaan todistus.
MC-ajoluvan haltija saa osallistua vain montélähtöihin ja lämmittää hevosta radalla ainoastaan ratsain. Muutoin mC-ajolupaa koskevat samat määräykset
kuin C-ajolupaakin. mC-ajoluvan haltija voi hakea C-ajolupaa osallistumalla yhteen ajoharjoitukseen ja suorittamalla C-ajolupakurssin loppukokeen kärryillä.
Kurssitodistus, lääkärin todistus ja kaksi passivalokuvaa lähetetään Suomen
Hippokseen.
Ajolupakoulutuksesta, ajoluvan lunastamisesta ja sen käytöstä suoritetaan
vahvistetut maksut.
C-ajoluvan haltija, joka on ajanut Suomessa järjestetyissä totoraveissa, ravikilpailuissa tai paikallisraveissa vähintään viisitoista lähtöä, saa ohjastaa niissä
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lähdöissä, joiden ensimmäinen palkinto on enintään 2 400 euroa. C-ajoluvalla ei
saa ohjastaa suurkilpailujen alkukilpailuissa. (Katso 35.4.)
C-ajoluvan haltija, joka on ajanut Suomessa järjestetyissä totoraveissa, ravikilpailuissa tai paikallisraveissa vähemmän kuin viisitoista lähtöä, saa ohjastaa
vain niissä lähdöissä, joiden ensimmäinen palkinto on enintään 1 500 euroa.
35.2. B-ajolupa
C-ajoluvan haltija voi anoa B-ajolupaa ajettuaan Suomessa järjestetyissä totoraveissa, ravikilpailuissa tai paikallisraveissa viisikymmentä lähtöä sekä suoritettuaan hyväksyttävästi vaadittavan kirjallisen kokeen.
B-ajoluvan haltija saa ohjastaa niissä lähdöissä, joiden ensimmäinen palkinto
on enintään 20 000 euroa.
B-ajoluvan voimassaolon edellytyksenä on osallistuminen vähintään viiteentoista lähtöön kolmen edeltävän kalenterivuoden aikana.
B-ajoluvan peruuntuessa edellä mainitusta syystä voi ohjastaja hakea sitä
uudelleen ajettuaan viisi lähtöä kalenterivuoden aikana. (Katso 35.4.)
35.3. A-ajolupa
B-ajoluvan haltija voi anoa A-ajolupaa ajettuaan vähintään sata lähtöä Suomessa
järjestetyissä totoraveissa, ravikilpailuissa tai paikallisraveissa.
A-ajoluvan haltija saa ohjastaa kaikissa lähdöissä.
A-ajoluvan voimassaolon edellytyksenä on osallistuminen vähintään kolmeenkymmeneen lähtöön kolmen edeltävän kalenterivuoden aikana.
A-ajoluvan peruuntuessa edellä mainitusta syystä voi ohjastaja hakea sitä
uudelleen ajettuaan B-ajoluvan haltijana kaksikymmentä lähtöä kalenterivuoden aikana. (Katso 35.4.)
35.4. Ajolupien yleiset voimassaolot/peruuttamiset
Ohjastajalta voidaan vaatia lääkärintodistus tarvittaessa, jos ajokyvyn epäillään
heikenneen.
Suomen Hippos voi anomuksesta hyväksyä, että jollakin radalla A-, B- ja Cajoluvan haltijoiden on kilpailtava omissa lähdöissään.
Suomen Hippoksen hyväksymien suurkilpailujen alku- ja loppukilpailujen ohjastajilla on oltava vähintään B-ajolupa.
Myönnetty ajolupa on voimassa, kunnes ajaja täyttää 60 vuotta. Sen jälkeen
ajolupa voidaan uusia erityisehdoin.
Ajoluvan uusiminen
Ajajan täyttäessä 60, 65 ja 68 vuotta hänen on lähetettävä laillistetun lääkärin
todistus kilpailukelpoisuudestaan Suomen Hippokseen.
Ohjastajan ajo-oikeutta voidaan hakemuksesta jatkaa 70 ikävuodesta alkaen
vuodeksi kerrallaan. Ohjastajan ajo-oikeuden jatkamisen edellytyksenä on laillistetun lääkärin vuosittain antama todistus ohjastajan terveydentilasta.
Suomen Hippoksen kilpailupäällikkö voi myöntää ulkomaalaiselle Suomessa
työskentelevälle henkilölle määräaikaisen ajoluvan
Ajo-oikeus voidaan myöntää myös rajoitettuna, joka mahdollistaa hevosen
käsittelyn ja valmistamisen kilpailuun (lämmittely radalla) kilpailupaikalla kilpailuaikana sekä osallistumisen ohjastajana harjoitusraveihin.
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Rajoitettu ajo-oikeus voidaan myöntää henkilölle, jolla on ollut ajolupa voimassa viimeisen kymmenen vuoden sisällä. Hakijalta voidaan tarvittaessa vaatia
lääkärintodistus.
Suomen Hippoksen hallitus voi myöntää poikkeuksia ajolupiin tai peruuttaa
myönnetyn ajoluvan.
Ajoluvan voimassaolo lakkaa, mikäli luvan haltija ei ole kymmenen vuoden
aikana osallistunut ravikilpailuihin ohjastajana.
Hallituksen peruuttaman tai ajamattomuuden kautta peruuntuneen ajoluvan voi saada uudelleen voimaan suorittamalla C-ajolupakurssin loppukokeen
hyväksytysti ja maksamalla vahvistetut maksut.
Suomen Hippoksen kilpailupäällikkö voi myöntää ulkomaalaiselle Suomessa
työskentelevälle henkilölle määräaikaisen ajoluvan.

Lisenssit
36 § Lisenssijärjestelmä
Lisenssijärjestelmään liittyvät määräykset ovat saatavissa Suomen Hippoksesta.

Määräykset kilpailuihin ilmoittamisesta
37 § Ilmoittaminen kilpailuihin kotimaassa, ohjastajan valinta sekä korvaus
järjestäjän virheestä
37.1. Ilmoittaminen kilpailuihin kotimaassa
Hevosen ilmoittamisen kilpailuihin voi tehdä vain Suomen Hippoksen valmentaja-rekisteriin rekisteröitynyt henkilö. Hevosen vastuullinen valmentaja on vastuullinen ilmoittaja kaikissa ilmoittamistapauksissa. Vastuullisen valmentajan on
oltava oikeustoimikelpoinen. Puutteet ja epäselvyydet valmentajatiedoissa voivat johtaa hevosen kilpailukieltoon asettamiseen. Hevosen valmentaja ilmoittaa
hevosen kilpailuihin kunnian ja omantunnon kautta. Valmentajan antama osanottoilmoitus on omistajaa sitova.
Jos hevonen on Suomen Hippoksen hyväksymän lisenssivalmentajan valmennuksessa, vastaa hän hevosen kilpailuttamisesta ravikilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla. Muutoin ilmoittamiseen ja kilpailuttamiseen liittyviä vastuita
kohdistetaan ensisijaisesti vastuulliseen valmentajaan ja toissijaisesti hevosenomistajaan.
Suomen Hippos voi määrätä, että hevosten valmentajista (=vastuullisista valmentajista) tehdään luettelo hevoskohtaisesti.
Hevosen valmentaja on vastuussa siitä, että hevonen on kilpailuun ilmoitettaessa terve, kilpailukuntoinen ja sillä on lunastettu passi tai rekisteritodistus ja
ajajalla ajolupa. Hevosen kilpailuttamisesta vastaava henkilö on myös vastuussa
siitä, että sairasta hevosta ei tuoda kilpailupaikalle. Jos hevosella on eri valmentaja kuin ohjastaja, valmentaja merkitään käsiohjelmaan sulkuihin.
Hevosen saa samaksi päiväksi ilmoittaa vain yksiin kilpailuihin. Kilpailuun
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ilmoitetaan henkilökohtaisesti, kirjallisesti, puhelimitse tai muulla sähköisellä
viestintävälineellä.
Osanottoa varmistettaessa suoritetaan sisäänkirjoituksen sihteerille mahdollinen osanottomaksu, joka on enintään kolme prosenttia kunkin sarjan ensimmäisen palkinnon määrästä. Suomen Hippoksen hallitus voi myöntää poikkeusluvan osanottomaksujen suuruuksiin.
Ilmoittamisessa on mainittava kilpailukutsussa osanottajilta vaaditut tiedot.
Hevosen valmentaja vastaa ja varmistaa, että ilmoitettu ohjastaja on käytettävissä. Ilmoittaja vastaa hevosta koskevista kilpailuun liittyvistä tiedoista. Puhelimitse tehty ilmoittaminen on tarkistettava osanottoa varmistettaessa. Ilmoittamispäivänä tai sen jälkeen parantunutta ennätystä tai lähtösummaa ei oteta
huomioon.
Ravikilpailuihin osallistuva kilpailija sitoutuu tyytymään kulloinkin voimassa
olevien vakuutussopimusten ehtoihin ja vastuun enimmäismääriin. Suomen Hippos voi määrätä, että vakuutussopimusten mukainen pakollinen vakuutus sekä
hevoselle että ohjastajalle on maksettava ennen kilpailuvuoden ensimmäistä
ilmoittamista.
Ilmoittaessaan hevosen kilpailuun vastuullinen valmentaja suostuu samalla
siihen, että kilpailevaa hevosta hoitanut eläinlääkäri voi pyynnöstä luovuttaa tätä
hevosta koskevia lääkintä- ja hoitotietoja kilpailua edeltävän neljän viikon ajalta
kilpailujen järjestäjälle.
Hevosen kilpailukaranteenista ilmoitetaan kilpailukutsussa. Kilpailukaranteenin aikana hevosella ei saa kilpailla totoraveissa, ravikilpailuissa, paikallisraveissa
eikä koelähdössä.
Osanottorajoituksen mahdollisesta muuttumisesta ilmoitetaan erikseen kilpailukutsussa.
Mikäli hevonen ilmoitetaan useampaan lähtöön kuin sen osallistumisoikeus
riittää, osallistuu hevonen kilpailujen suorittamisjärjestyksessä niihin lähtöihin,
joihin sen osallistumisoikeus riittää.
Hevosta ei saa ilmoittaa niin, että mahdollinen hylkäys tai keskeytys välistartissa/välistarteissa aiheuttaa hevoselle koelähtövelvollisuuden.
37.2. Ohjastajan valintaa koskevat rajoitukset
Ohjastaja ei saa ajaa toisen omistamaa hevosta kokonaan tai osittain omistamaansa hevosta vastaan.
Valmentaja ei saa ajaa toisen valmentamaa hevosta itse valmentamaansa
vastaan, paitsi ohjastajakilpailuissa, joissa on Suomen Hippoksen lupa.
Sellaisen oikeushenkilön, jonka omistaja ohjastaja on, omistama tai osaomistama hevonen rinnastetaan ohjastajan omistamaan hevoseen. Vuokrattu (leasing) hevonen on verrattavissa omistuksessa olevaan hevoseen.
Ohjastajan valintaa koskevat määräykset koskevat totolähtöjä.
37.3. Korvaus järjestäjän virheestä
Jos hevosen ilmoittamisprosessissa tapahtuu järjestäjän toimesta virhe, joka
estää kyseisen hevosen sääntöjen mukaisen osallistumisen, on järjestäjän hakemuksesta suoritettava kyseisen hevosen omistajalle tai haltijalle korvaus, joka
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pääsääntöisesti on asianomaisen sarjan neljännen palkinnon suuruinen, kuitenkin enintään tuhat euroa, mikäli erityiset seikat eivät puolla tätäkin suurempaa
korvausta.
Järjestäjän virheestä maksettavaa korvausta sovelletaan ehdollisissa ilmoittamisissa tapauksiin, joissa hevonen on ilmoitettu ehdollisesti enintään kahteen
sarjaan ja jää järjestäjän tekemän virheen johdosta pois lähtölistalta.
Järjestäjän virheestä maksettavaa korvausta ei lisätä hevosen palkintosummaan.
38 § Ilmoittaminen ulkomaisiin kilpailuihin
Hevonen ilmoitetaan ulkomaisiin kilpailuihin Suomen Hippoksen kautta.
Ilmoittamisen Suomen Hippokseen tulee tapahtua viimeistään ennen varsinaista ilmoittamispäivää edeltävänä arkipäivänä.
Ennen kilpailuun ilmoittamista on kilpailijan otettava yhteys Suomen Hippokseen ja annettava seuraavat tiedot: mihin kilpailuun ottaa osaa, hevonen,
ohjastaja ja valmentaja
Suomen Hippos huolehtii tarvittavien tietojen lähettämisestä kyseisen maan
keskusjärjestöön. Kilpailijan on itse huolehdittava tulli- ja eläinlääkintäviranomaisten vaatimista asiapapereista.
39 § Ilmoittamisen muuttaminen tai peruuttaminen
Ilmoittamisajan päätyttyä ei voida ottaa vastaan muutoksia tehtyyn ilmoittamiseen. Ilmoittamista ei myöskään voida peruuttaa muussa kuin kilpailukutsussa
mainitussa tapauksessa tai silloin, kun ennen kilpailuja esitetään varmoja todisteita hevosen virheellisestä ilmoittamisesta tai siitä, että hevonen jostain muusta
syystä ei ole oikeutettu osallistumaan kilpailuun.
Hevonen, joka on sairastunut tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi estynyt
osallistumasta kilpailuun, on peruutettava kilpailukutsussa määrätyllä tavalla.
Myös Suomen Hippos voi peruuttaa hevosen osallistumisen kilpailuun.

Hevosten karsiminen
40 § Karsintajärjestelmä suurkilpailuissa ja vakiosarjoissa
40.1. Suurkilpailut
40.1.1. Yleistä
Suurkilpailujen järjestäminen edellyttää Suomen Hippoksen myöntämää lupaa
ja hyväksymiä kilpailusääntöjä. Suurkilpailujen palkintoraja määrätään vuosittain. Muissa kilpailuissa, paitsi divisioonafinaaleissa on noudatettava alempaa
palkintotasoa.
40.1.2. Suurkilpailukarsinta
Suurkilpailusarjoissa karsitaan hevoset seuraavien periaatteiden mukaan, mikäli
kilpailukohtaisista karsintasäännöistä ei muuta johdu:
‑ hevosen saavuttama voittosumma kilpailuvuonna sekä sitä
edeltäneenä vuonna
‑ hevosten saavuttamat ennätykset ja sijoitukset kilpailuajankohtaa
edeltävän vuoden aikana
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‑ hevosten keskinäiset kilpailut kilpailuajankohdasta vuosi taaksepäin
‑ hevosen sopivuus sarjaan ja nykykunto
Suurkilpailulähdöiksi katsotaan myös kilpailujen alkukilpailulähdöt. Tasoitustenlaatija karsii hevoset. Hänen päätöksestään ei voi valittaa.
40.2. Vakiosarjat
Sijapisteet
Vakiosarjoissa kullekin hevoselle annetaan pistemäärä alla esitetyn järjestelmän
mukaan. Jos johonkin lähtöön ilmoitetaan liikaa hevosia, ensimmäiseksi karsitaan vähiten pisteitä saanut hevonen, sitten toiseksi vähiten pisteitä saanut hevonen jne.
Peruspisteet viiden viimeisimmän kilpailun sijoituksista:
1. sija
200 pistettä
2. sija
120 pistettä
3. sija
80 pistettä
4. sija
50 pistettä
5. sija
30 pistettä
6. sija
20 pistettä
7. sija
10 pistettä
8. sija
10 pistettä
muut sijat, hylätyt ja keskeyttäneet
0 pistettä
Jokaisesta voitetusta 10 eurosta hevonen saa 1 pisteen. Pisteet lasketaan viidestä viimeisimmästä kilpailusta (koelähtöjä ei huomioida).
Karsintapistejärjestelmää käytetään totoraveissa ja ravikilpailuissa maa- tai
jääradalla totoraveista ja ravikilpailuista maa- tai jääradalla saaduilla pisteillä.
Välistartit lasketaan viiteen viimeisimpään kilpailuun. Välistartit vähentävät
pisteitä seuraavasti:
yksi välistartti
-150 pistettä
kaksi välistarttia
-400 pistettä
Lisäpisteet
Kun hevonen aloittaa kilpailu-uransa tai se on pitänyt vähintään kolmen kuukauden kilpailutauon, se saa 400 pistettä ilmoitettaessa ensimmäiseen kilpailuun
tauon jälkeen. Kilpailutauosta ei anneta pisteitä lähdöissä, joiden ensimmäinen
palkinto on vähintään 2 000 euroa.
Jos hevosen viidestä viimeisimmästä kilpailusta saama sijapistemäärä on
suurempi kuin hyvityspisteiden ja tauon jälkeisten kilpailujen sijapisteiden summa, käytetään mahdollisessa karsinnassa hevosen viiden viimeisimmän kilpailun
sijapistemäärää.
Hyvityspisteet kilpailu-uran aloituksesta ja tauosta vähenevät seuraavasti:
ensimmäisessä ilmoittamisessa hyvitys
400 pistettä
toisessa ilmoittamisessa hyvitys
250 pistettä
kolmannessa ilmoittamisessa hyvitys
150 pistettä
neljännessä ilmoittamisessa hyvitys
100 pistettä
viidennessä ilmoittamisessa hyvitys
50 pistettä
Tämän lisäksi hevoselle lasketaan pisteet kilpailu-uran aloituksen tai tauon
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jälkeisistä lähdöistä.
Jos kahden tai useamman karsittavan hevosen pisteet ovat tasan, ratkaisevat
ensisijaisesti sijapisteistä saadut pisteet ja toissijaisesti voitetusta rahasta saadut
pisteet. Tasoitustenlaatija ratkaisee karsimisen, jos pisteet ovat vielä tämänkin
jälkeen tasan.
40.3. Nuorten hevosten karsintapisteet
Kolmevuotiaiden lämminveristen ja neljävuotiaiden suomenhevosten karsintapisteet lasketaan kaksinkertaisina.
Jos kolmevuotias lämminverinen tai neljävuotias suomenhevonen on startannut edellisellä kaudella, sovelletaan viiteen ensimmäiseen starttiin taukopistejärjestelmää.
40.4. Etusijan antaminen karsinnassa ja muut karsintaperusteet
Sovellettavia etusijaperusteita voi karsintaperusteina olla enintään kaksi.
40.4.1. Etusijan antaminen karsinnassa
Karsinnassa voidaan antaa etusija
- iän
- sukupuolen
- syntymämaan
- tai muun Suomen Hippoksen hyväksymän perusteen mukaan
Etusijaisuus/etusijaisuudet on mainittava kilpailukutsussa.
40.4.2. Yleiset karsintamääräykset
Tasoitustenlaatija voi karsia selvästi sopimattomaan sarjaan ilmoitetun hevosen.
Tällöin tasoitustenlaatijan on vaadittaessa perusteltava karsiminen kirjallisesti.

Osanoton varmistaminen kilpailupaikalla,
ohjastajan vaihdokset sekä kilpailuista poisjäänti
41 § Osanoton varmistaminen
Hevosen kilpailutiedot on tarkistettava ja lähtöön osallistuminen on varmistettava viimeistään tuntia ennen hevosen ensimmäistä lähtöä. Samalla hevosen
vastuuvalmentaja tai hänen valtuuttamansa henkilö vahvistaa nimikirjoituksellaan ja nimen selvennyksellään käsiohjelman kyseistä hevosta koskevien tietojen
oikeellisuuden. Samanaikaisesti maksetaan mahdollinen osanottomaksu. Kun
hevosen osanotto varmistetaan ensimmäisen kerran kilpailutapahtumaan tulee
sisäänkirjoituksessa esittää passi tai rekisteritodistus. Tässä yhteydessä luovutetaan kilpailunumerot, jotka on palautettava lähdön jälkeen siistissä kunnossa.
Kilpailuun ilmoitetun hevosen poisjäännistä tai ajajanvaihdoksesta on ilmoitettava kilpailun järjestäjälle. Kun poisjäänti on varma, tieto poisjäännistä tulee
toimittaa heti kilpailun järjestäjälle, kuitenkin viimeistään klo 8.30 kilpailupäivänä. Mikäli tieto kilpailuun ilmoitetun hevosen poisjäännistä ilmoitetaan kilpailun
järjestäjälle kilpailupäivänä klo 8.30 jälkeen, tulee poisjäännistä toimittaa poissaolotodistus Suomen Hippokseen. Kaikkien niiden hevosten, joista ei ole tehty
tällaista ilmoitusta, katsotaan osallistuvan kilpailuun käsiohjelman mukaisesti.
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Tämän jälkeen käsiohjelman tietoja ei saa muuttaa kuin kilpailutuomariston
luvalla sen hyväksymän pakottavan syyn vuoksi ja kilpailijan on osallistuttava kilpailuihin käsiohjelman mukaisesti.
Hevosen on kilpailtava siinä lähdössä, johon se on merkitty käsiohjelmaan.
Jos ennen lähtöä todetaan, että jonkin hevosen juostava matka poikkeaa käsiohjelmassa mainitusta tai että hevonen on virheellisesti ilmoitettu tai se ei ole
oikeutettu osallistumaan lähtöön, hevonen poistetaan lähdöstä.
Jos lähdön jälkeen, kuitenkin enintään 30 vuorokauden kuluessa, huomataan
tällainen epäselvyys, menetellään niin kuin hevonen ei olisi osallistunut.
Maksettu palkinto palautetaan järjestäjälle, eikä se lisää hevosen lähtösummaa. Tällainen palkinnon menetys ei vaikuta totopelin voitonjakoon. Järjestäjän
on oikaistava lähdön palkintojärjestys sellaiseksi kuin se on ilman virheellisesti
osallistunutta hevosta ja huolehdittava palkintojen oikeasta maksamisesta.
Muuttunut palkintosumma otetaan huomioon siitä päivästä lukien, jolloin
järjestäjä on maksuoikaisun suorittanut.
Jos kilpailutuomaristo poistaa hevosen lähdöstä, tästä on ensin ilmoittava
kohteen pelien hallinnasta vastaavalle Veikkauksen toimihenkilölle ja vasta sen
jälkeen yleisölle. Tälle hevoselle sijoitetut totopelipanokset maksetaan takaisin.
Ohjastajan ja hevosen on oltava kilpailualueella vähintään 15 minuuttia lähtönsä jälkeen.
42 § Ohjastajan vaihdokset
Kilpailuohjelmaan merkityn ohjastajan saa vaihtaa ensisijaisesti valvojan ja toissijaisesti tuomariston luvalla vain erittäin pakottavissa tilanteissa.
Tuomariston on varmistuttava siitä, että ohjastaja vaihdetaan mahdollisimman
samantasoiseen ohjastajaan.
43 § Kilpailusta poisjäänti pakottavan syyn vuoksi
Kun hevonen on ilmoitettu kilpailuun, sen täytyy osallistua siihen, ellei viimeistään osanottoa varmistettaessa esitetä poisjääntiin hyväksyttävää syytä. Poisjäännin hyväksyttävät syyt ovat hevosen osanottoa estävä sairaus, sairauden lääkinnästä johtuva karenssiaika tai hevosen valmentajan vaihtuminen. Tuomaristo
voi tarvittaessa pyytää todistuksen poisjäännistä.
Sairauden vuoksi kilpailusta (koskee myös paikallisraveja) poisjäävälle hevoselle määrätään viiden (5) vuorokauden ilmoittamiskielto poisjääntiä seuraavasta päivästä alkaen ja hevonen joutuu jäämään pois kaikista kilpailuista, joihin se
on jo ilmoitettu.
Viiden (5) vuorokauden ilmoittamiskieltoa voidaan 2 vuorokauden jälkeen
terveystodistuksella lyhentää.
Poikkeuskäytännöllä kahden (2) vuorokauden ilmoittamiskielto voidaan terveystodistuksella poistaa silloin, kun kyseessä on suurkilpailu tai sen karsinta tai
kilpailu, jossa ensimmäinen palkinto on vähintään 6 000 euroa.
Ainoastaan hevosen vastuullinen valmentaja voi ilmoittaa kilpailusta poisjäännin. Poisjäännistä ilmoittaminen (katso 41 §).
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44 § Kilpailujen peruuttaminen, kilpailujen keskeyttäminen ja
poisjääntioikeudesta päättäminen
44.1 Kilpailujen peruuttaminen pakottavan syyn vuoksi
Kilpailujen järjestäjällä on oikeus peruuttaa kilpailut poikkeuksellisten sääolojen
vuoksi. Peruutuksesta on ilmoitettava osanottajiksi ilmoittautuneille viimeistään edellisen päivän iltana klo 18 mennessä ellei peruutukseen vaikuttava syy
ilmaannu myöhemmin.
Suositeltava pakkasraja kilpailujen peruuttamiseksi on rannikolla
15 - 20 astetta ja sisämaassa 20 - 25 astetta. Lisäksi huomioidaan tuuliolosuhteiden ilmaa kylmentävä vaikutus.
Poikkeuksellisten rata- tai sääolosuhteiden vuoksi kilpailujen peruuttaminen
tulee tehdä mahdollisimman pian perusteen ilmettyä, kuitenkin viimeistään
kilpailupäivänä klo 8.30. Kilpailupäivänä ennen kilpailuajan alkua kilpailujen peruuttamisesta päättävät kilpailueläinlääkäri ja kilpailujen järjestäjä.
Poikkeuksellisten rata- ja sääolosuhteiden vuoksi kilpailujen peruuttamisesta
kilpailuaikana päättävät yhdessä kilpailueläinlääkäri, kilpailujen järjestäjä, valvoja ja valmentajien edustaja. Valvoja toimii kokoonkutsujana.
44.2. Kilpailujen jatkaminen tai keskeyttäminen
Kilpailut voidaan keskeyttää poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Kilpailujen
jatkamisesta tai keskeyttämisestä päättävät yhdessä kilpailueläinlääkäri, kilpailujen järjestäjä, valvoja ja valmentajien edustaja. Valvoja toimii kokoonkutsujana.
44.3. Poisjääntioikeudesta päättäminen
Kilpailijalla on oikeus jäädä pois kilpailusta, jos lämpötila kilpailualueella laskee
edellä mainittuihin lukemiin tai olosuhteet radalla uhkaavat hevosen terveyttä.
Tästä poisjääntioikeudesta tai sen jatkokäsittelystä päättävät yhdessä kilpailupäivänä klo 8.30 kilpailujen järjestäjä ja kilpailueläinlääkäri.
Päätös poisjääntioikeudesta voidaan olosuhteiden muuttuessa tehdä myöhemminkin. Kilpailuaikana poisjääntioikeudesta päättävät yhdessä kilpailueläinlääkäri ja valvoja. Valvoja toimii kokoonkutsujana.
Kilpailijan on tehtävä päätös hevosen poisjäännistä mahdollisimman hyvissä
ajoin. Poisjäänti on ilmoitettava kilpailun järjestäjälle.

Lääkintämääräykset, eläinsuojelusäännösten
rikkominen sekä määräykset
alkoholin ja huumeiden käytöstä
45 § Lääkintä ja lääkkeet
45.1. Lääkintä ja varoajat
Eläinsuojelulain mukaan eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen,
alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty.
Hevosen suorituskykyyn ei saa vaikuttaa tai pyrkiä vaikuttamaan kilpailuhetkellä tai siihen verrattavan suorituksen aikana minkään virkistävän, kiihdyttävän,
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rauhoittavan, voimistavan, heikentävän, puuduttavan tai tulehdusoireita poistavan kemiallisen aineen, lääkkeen tai hoitotoimenpiteen avulla.
Hevosen sairauden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn saadaan käyttää eläinten
lääkitsemistä koskevan lainsäädännön mukaan hevoselle käytettäväksi hyväksyttyjä lääkeaineita.
Hevosesta otetuista veri-, virtsa- tai muista näytteistä ei saa kilpailuhetkellä tai siihen verrattavan suorituksen aikana löytyä elimistöön kuulumattomia
lääkeainejäämiä. Lääkeainejäämiä ei saa esiintyä riippumatta siitä, onko näillä
mahdollisesti ollut vaikutusta hevosen suorituskykyyn. Täten myös terveydenhoidolliset toimenpiteet, kuten rokotukset ja loishäädöt on tehtävä hyvissä ajoin
ennen kilpailupäivää. Joillekin luonnossa esiintyville sekä hevosen sisäsyntyisille
aineille on määrätty raja-arvot, jotka eivät saa ylittyä.
Kaikki lääkitys on kielletty neljä vuorokautta (96 tuntia) ennen kilpailua tai
siihen verrattavaa suoritusta. Tarkemmat määräykset lääkityksistä sekä mahdolliset poikkeukset neljän vuorokauden lääkityskiellosta ja lääkityksiin liittyvät
ohjeelliset varoajat annetaan Suomen Hippoksen julkaisemassa erillisessä Lääkintäohjeessa (jatkossa Lääkintäohje).
45.2. Lääkkeet ja hoitotoimenpiteet
Kokonaan kiellettyjä lääkeaineita ja toimenpiteitä ovat:
- anaboliset steroidit
- kasvuhormonit
- muut lääkkeet, joiden käyttö hevoselle lainsäädännön mukaan on kielletty
- verensiirto tai muunlainen keinotekoinen pyrkimys vaikuttaa terveen
hevosen suorituskykyyn punasoluja lisäävästi,
esimerkiksi erytropoietiini-hormonin käyttö
- lääkeaineita sisältävät implantit
- raajan hermokatkaisu tai muu vastaava pysyvästi tuntoa poistava
kemiallinen tai kirurginen toimenpide
- aktiivista lääkeainetta sisältävät implantit
- radioaktiiviset implantit; ulkomaalainen tai maahan tuotu hevonen saa
kilpailla, jos siihen asetettujen implanttien säteily ei ylitä
taustasäteilyn tasoa
Hevosen hoitoon käytettävien reseptilääkkeiden tulee olla eläinlääkärin määräämiä tai luovuttamia. Hevosen vastuullisen valmentajan (jatkossa valmentaja)
on noudatettava voimassaolevia säädöksiä ja varoaikoja kunkin hoidon jälkeen.
Mikäli hevosella ei ole valmentajaa, vastuullinen henkilö on hevosen omistaja.
Kaikista lääkityksistä ja hoidoista on pidettävä kirjaa ja kirjanpito on oltava
tarkastettavissa. Tarkempia ohjeita lääkityskirjanpidosta annetaan Lääkintäohjeessa. Lääkkeet ja niiden antovälineet tulee säilyttää lukitussa tilassa. Hevosen
valmentaja on vastuussa lääkkeiden ja niiden antovälineiden asianmukaisesta
käytöstä ja säilyttämisestä. Suomen Hippoksen valtuuttamalla edustajalla on oikeus tarkastaa lääkkeiden säilytystilat sekä lääkityskirjanpito.
45.3. Dopingnäytteen otto
Hevosen valmentaja tai hänen valtuuttamansa henkilö, joka on iältään vähintään
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16 vuotta, on velvollinen toimittamaan hevosen kilpailueläinlääkärin tutkittavaksi heti, kun kilpailutuomaristo, kilpailueläinlääkäri tai nämä yhdessä ovat päättäneet ja ilmoittaneet näytteenotosta. Hevosen valmentajan on huolehdittava,
että hänellä on kilpailussa tarvittaessa välittömästi saatavilla henkilö, jonka hän
voi valtuuttaa osallistumaan näytteenottoon puolestaan. Näytteitä voidaan ottaa ennen ja jälkeen kilpailun tai siihen verrattavan suorituksen.
Hevosen valmentajan tai hänen valtuuttamansa henkilön on avustettava kilpailueläinlääkäriä näytteenotossa ja oltava paikalla koko näytteenottotapahtuman ajan. Kilpailutuomaristo voi tarvittaessa kuulla hevosen valmentajaa. Näytteenotosta kieltäytyminen katsotaan kielletyn aineen tai menetelmän käytön
myöntämiseksi.
Ohjeet henkilön valtuuttamisesta valmentajan edustajaksi näytteenottotapahtumaan annetaan Lääkintäohjeessa.
Kiellettyjen aineiden käyttöä voidaan valvoa ja näytteitä ottaa myös muulloin
kuin kilpailuhetkellä. Kilpailuun osallistuvalle hevoselle voidaan määrätä valvoja
enintään 24 tuntia ennen kilpailuajankohtaa. Valvoja voidaan määrätä hevosen
vakituiseen valmennustalliin tai valmentaja voidaan velvoittaa toimittamaan hevonen kilpailun järjestäjän osoittamaan paikkaan valvontaa varten.
Hevosen valmentaja on velvollinen toimittamaan hevosen uusintatutkimuksiin niin vaadittaessa.
Tarkempia ohjeita dopingnäytteiden ottamisesta ja tutkimisesta annetaan
Lääkintäohjeessa.
45.4. Rangaistukset
Rangaistukset tämän pykälän säännösten rikkomisesta määrää Suomen Hippoksen hallitus kuultuaan Eläinkilpailujen antidopingtoimikunnan asiantuntijalausunnon.
Valmentajan enimmäisrangaistus lääkintämääräysten rikkomisesta on elinikäinen kilpailukielto. Kilpailukielto tarkoittaa myös vastuullisena valmentajana
toimimista.
Hevonen on kilpailukiellossa ainakin siihen asti, kunnes Suomen Hippoksen
hallitus on käsitellyt asiaa. Palkinto on palautettava järjestäjälle 14 vuorokauden
kuluessa rangaistuspäätöksestä. Jos palkintoa ei palauteta, kilpailukielto jatkuu
kunnes palkinto on palautettu. Hevosen voittosummassa palautettua palkintoa
ei huomioida.
Vastaavia rangaistuksia voidaan myös määrätä, mikäli valmentajan on todettu menetelleen kilpailuttamistilanteessa eläinsuojelulain vastaisesti tai Ravikilpailusääntöjä on rikottu siten, että rikkomus on kohdistunut hevosen hyvinvointiin.
Mikäli hevosesta otetussa dopingnäytteessä todetaan anabolisia steroideja
tai kasvuhormonia, seuraa rangaistukseen johtavassa tapauksessa hevoselle
vähintään kahden vuoden kilpailu- ja siitokseenkäyttökielto. Kyseessä olevan
hevosen tulee antaa negatiivinen testitulos ennen seuraavaan kilpailuun ilmoittamista.
Tarkempia ohjeita ja sääntöjä edellä oleviin määräyksiin annetaan Lääkintä45

ohjeessa. Voimassa olevat kilpailusäännöt saa Suomen Hippoksesta ja raviradoilta.
45.5. Tarttuvat taudit
Eläintautitilanteen niin vaatiessa Suomen Hippoksen hallitus tai sen valtuuttama
henkilö/ryhmä voi määrätä kaikki tallin hevoset määräaikaiseen kilpailukieltoon.
45.6. Pakollinen influenssarokotus
Kaikkien kilpailevien ravihevosten tulee olla rokotettuja hevosinfluenssaa vastaan. Rokotusohjelma aloitetaan kahdella perusrokotuksella, joita seuraa vuosittainen tehosterokotus. Toinen perusrokote annetaan 21 - 92 vuorokauden
kuluttua ensimmäisen rokotteen jälkeen.
Hevonen saa kilpailuoikeuden toisen perusrokotuksen jälkeen. Tämän jälkeen vuosittainen tehosterokote annetaan viimeistään kahdentoista (12) kuukauden kuluttua edellisestä rokotteesta.
Jos vuosittainen tehosterokote jää antamatta, päättyy hevosen kilpailuoikeus
12 kuukauden kuluttua edellisestä rokotteesta. Hevosen kilpailuoikeus palautuu,
jos hevoselle annetaan tehosterokote viimeistään kolmentoista (13) kuukauden
kuluessa edellisestä rokotteesta.
Mikäli rokotteiden väli on yli kolmetoista (13) kuukautta, aloitetaan hevosen
rokotusohjelma uudestaan perusrokotuksista ja hevosen kilpailuoikeus palautuu, kun se on saanut kaksi perusrokotusta 21 - 92 vuorokauden välein.
46 § Alkoholin ja huumeiden käyttö
Päihtynyt ei saa käsitellä hevosta kilpailualueella kilpailuaikana. Kilpailuaikana
hevosta ei saa kilpailualueella luovuttaa päihtyneelle.
Jos kilpailuun osallistuva ohjastaja tai hevosenkäsittelijä tavataan kilpailuaikana kilpailualueella alkoholin vaikutuksen alaisena, hänet on määrättävä kilpailukieltoon promillerajojen mukaan seuraavasti:
- jos alkoholin määrä on 0,5 - 1,0 promillea, kilpailukielto on kolme kuukautta
- jos alkoholin määrä on yli 1,0 promillea, kilpailukielto on kuusi kuukautta
Kilpailukiellolla tarkoitetaan myös kieltoa toimia hevosen vastuullisena valmentajana.
Jos alkoholin määrä on alle 0,5 promillea, päättää kilpailutuomaristo ohjastajan kilpailukuntoisuudesta kyseisenä kilpailupäivänä (katso Rangaistusmääräykset).
Jos kilpailijan kilpailuaikana kilpailualueella antama huumenäyte on positiivinen, hänet on määrättävä kilpailukieltoon, jonka pituuden päättää Suomen
Hippoksen hallitus.
Jos kilpailutuomaristo epäilee ohjastajan olevan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, tuomaristo voi määrätä hänet osallistumaan
viralliseen tutkimukseen. Muutoin hänen katsotaan olleen alkoholin tai muun
huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ellei hän myöhemmin selvitä osallistuneensa tutkimukseen.
Kilpailualueella päihtyneenä esiintyvä ja häiriötä aiheuttava henkilö on poistettava alueelta. Jos tällaisella henkilöllä on ajolupa, hänet on määrättävä vähintään yhdeksi kuukaudeksi ajokieltoon. Mikäli hän on päihtyneenä käsitellyt
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hevosta, on hänet määrättävä kilpailukieltoon.
Tuomaristo voi kilpailupäivänä määrätä suoritettavaksi puhallustestejä. Ohjeet
puhallustestien suorittamisesta julkaistaan vuosittain Kilpailukutsut-lehdessä.

Varusteet ja valjastus, kilpailuasu
47 § Varusteet, valjastus
47.1. Yleistä
Eläinsuojelulain ja asetuksen mukaan tarpeeton kivun ja tuskan tuottaminen
eläimille on kielletty.
Varusteiden ja valjastuksen on oltava asianmukaisia. Varusteiden kunnosta
vastaa osaltaan valmentaja ja osaltaan ohjastaja. Kilpailueläinlääkäri ja lähdön
järjestäjä tarkastavat kunkin kilpailijan varusteet ja valjastuksen sekä kilpailukelpoisuuden järjestäjän osoittamassa paikassa. Varusteisiin liittyviä ohjeita annetaan myös Hippoksen julkaisemassa Varusteoppaassa.
Jos lähdön jälkeen havaitaan varusteiden tai valjastuksen aiheuttaneen hevosen vahingoittumisen, määrätään hevonen toipumisajaksi kilpailukieltoon.
Kuolaimissa kankivaikutus sallitaan vain kuolainten sivusuunnassa ja ohjien
tulee aina alkaa kuolainrenkaista.
Ajovitsan pituus saa olla korkeintaan 125 cm ja paino enintään 120 g. Ajovitsan valmistusmateriaalina ei saa olla metallilanka.
Ratsastajan painon satuloineen tulee olla vähintään 52 kg. Montéajovitsan
pituus saa olla enintään 90 cm ja paino enintään 120 g. Kannusten käyttö on
kielletty. Ratsastajalla ravikypärä tai lipaton laukkakypärä on pakollinen, ja ratsastusjalkineissa tulee olla korot.
Kuolaimen on oltava sellainen, että hevosen hallinta satulasta käsin on mahdollista.
Baucher-, kanki-, kimblewick-, olympia- ja pelhamkuolaimet ovat sallittuja
kuolaimia montélähdöissä.
Kahdet ohjat sallitaan montélähdöissä. Toiset ohjat voidaan kiinnittää turparemmiin tai kuolaimiin.
Montélähdöissä rintaremmin ja häntäremmin käyttö on pakollista.
Ohjastaja vastaa siitä, että hänen hevosellaan on käsiohjelman mukainen
numero aisan ulkopuolelle kiinnitettynä. Jos kilpailuissa käytetään kaksipuolisia
voilokkeja, ohjastajan on huolehdittava voilokin kääntämisestä esittelyyn valmistauduttaessa.
Mainostaminen varusteissa on kielletty lukuun ottamatta mainoksia (aisanmyötäisiä) kilpakärryn aisoissa.
47.2. Kilpakärryt
Kilpakärryjen tulee olla annettujen määräysten mukaiset. Omatoiminen korjausten tekeminen kärryihin on kielletty, ellei kysymyksessä ole korjauksesta, joka
tehdään muihin kuin kärryn runkoon suoraan liitettyihin kärryn osiin. Tuomaristolla on oikeus kieltää kielletyllä tavalla korjatun kärryn käyttö kilpailutapahtumassa kuultuaan ensin ko. tarkastuksen suorittanutta valjakkotarkkailijaa,
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lähdönjärjestäjää, varikkoalueen valvojaa, eläinlääkäriä tai muuta valvojan valtuuttamaa henkilöä.
Kärryissä pitää olla SH-hyväksymismerkintä ja kilpakärryn tiedot (valmistajakoodi, valmistusvuosi, järjestysnumero). Kilpakärryn pinnapyörissä on käytettävä läpinäkyviä pinnasuojia. Kilpakärryissä pyörän ja haarukan välinen aukko saa
olla korkeudeltaan enintään 60 mm ja leveydeltään enintään 200 mm.
Kärryn kokonaisleveys saa olla enintään 165 cm, ellei Hippos ole antanut
kärryn valmistajalle lupaa tätä leveämpien kärryjen valmistamiselle ja näiden
käyttämiselle ravikilpailutoiminnassa Suomessa. Yli 175 cm leveillä kilpakärryillä
ei saa kilpailla ravikilpailuissa.
Annettujen määräysten mukaiset kurasuojat kuuluvat hevoskohtaiseen varustukseen. Kurasuojien käytöstä päättää kilpailutuomaristo.
Hiittikärryt sallitaan verryttelyajossa vain ennen esittelyä.
47.3. Kielletyt varusteet ja apuvälineet
- kuolaimet ja kitaraudat, jotka aiheuttavat tarpeetonta kipua
hevosen suuhun
- piikit ohjissa, päätangossa ja apuaisoissa
- sähköpiiska
- elektroniset välineet, paitsi langattomat sykemittarit ja ajanottolaitteet
- pyrkijän ketju, naru tai lasso
- pään varusteet, jotka estävät turvan näkymisen
- päätanko kahden puolen
- jalkavaljaat eli ravihobblesit
- kirurgiset apukeinot, jotka laajentavat sierainaukkoa (renkaat ym.)
- esittelyn jälkeen ei kenkiä saa poistaa
- hanko
- muut mahdolliset kipua tuottavat välineet
- kamera- tai mikrofonilaiteet, joihin ei ole Suomen Hippoksen
myöntämää erikoislupaa
- ilman kenkiä ei saa ajaa kaksivuotiailla lämminverisillä eikä
kolmevuotiailla suomenhevosilla
- ilman kenkiä ei saa kilpailla 15.11.-15.3.
47.4. Tarkkailtavat varusteet ja apuvälineet
Kilpailueläinlääkäri voi aina kieltää haitallisiksi katsomansa varusteet ja apuvälineet.
Tarkkailtavia varusteita ja apuvälineitä ovat ainakin
- tsd-kurkkutuki
- obersekin käyttö
- kiintomartingal, jossa on oltava jouste tai rengas
- liian kireä kieliside; kieli voidaan tarkastaa lähdön jälkeen
- kitarautamuunnokset
- putki tai levy leuan alla
- pullariverkko (sallittu lämmityksessä, kielletty kilpailussa)
- hännän sitominen; hännän sitomiseen tulee käyttää ohutta
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nahkahihnaa tai vastaavaa
- ilman vetämisen estämiseen käytetyt varusteet
- potkuremmi, hyppyremmi
- kivessuoja
- nenäteipit
- ilman kenkiä ajaminen on ilmoitettava erillisten ohjeiden
mukaisesti mahdollisimman aikaisin
- langaton sykemittari ja ajanottolaite; sykemittarin käyttä
misestä kilpailuissa on ilmoitettava mahdollisimman
varhain, kuitenkin viimeistään ennen esittelyä radan
varikkoalueen kilpailutoimihenkilöille
- kilpakärryissä tulee olla malliin sopivat riittävästi suojaavat
kurasuojat
- kahdet ohjat montéssa sallitaan; toiset ohjat kiinnitetään
turparemmiin tai kuolaimiin
- kainalonlevittäjät
- selkäloimen käyttö lähtötarkastuksessa, esittelyssä ja
kilpailussa; selkäloimen tulee olla hevosen selkään sopivan
kokoinen ja selkäloimen tulee olla valmistettu sellaisesta
materiaalista, ettei ajovitsan osuessa selkäloimeen synny
materiaalista johtuvaa ääntä
- Horseteq-sensorin käyttämisestä kilpailuissa pitää
ilmoittaa mahdollisimman varhain, kuitenkin viimeistään
ennen esittelyä radan kilpailueläinlääkärille
48 § Kilpailuasu
Ravikypärä ja siisti ajopuku, johon kuuluu valkoiset ajohousut ja asianmukaiset
jalkineet, ovat kilpailusuorituksen aikana pakolliset. Värivaatimus ei koske verryttelyajoa.
Ajoasut voivat olla joko ohjastaja- tai omistajakohtaisia.
Eri tallien tai omistajien ajoasujen värien tulee erota toisistaan riittävästi.
Ajoluvan haltijan on huolehdittava siitä, että hänen voimassa olevat kilpailuvärinsä on tallennettu Heppa-järjestelmään.
Kilpailuasun on oltava aina käsiohjelman mukainen.
Poikkeukset kilpailuasusta voidaan sallia pakottavien syiden niin vaatiessa.
Järjestäjän on ilmoitettava tästä kilpailijoille ennen kilpailujen alkua.
Ravikypärän ja turvaliivin käyttö on pakollista hevosta tai ponia raviradalla
(=kaviouralla) ajettaessa tai ratsastettaessa. Raveissa käytettävien turvaliivien
tulee olla tyyppihyväksyttyjä koodeilla CE 1621-2 tai EN-13158.
Ravikypärän käyttö on pakollista myös varikkoalueella hevosta ajettaessa.
Ravikilpailuissa käytettävissä ajoasuissa esiintyvät mainokset eivät saa olla
lain eikä hyvän tavan vastaisia.
Muiden rahapelijärjestäjien kuin arpajaislainsäädännön tarkoittaman yksinoikeusyhteisön mainostaminen ravikilpailuissa on kiellettyä. Kielto koskee myös
ohjastajien ajovarusteissa olevia mainoksia.
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Määräykset esittelystä,
verryttelystä ja lähtöön valmistautumisesta
49 § Kilpailijoiden esittely
Ravikilpailuissa esitellään kilpailijat radalla käsiohjelman mukaisessa järjestyksessä ennen kunkin lähdön alkamista siten, että ne sivuuttavat kevyessä ravissa tuomariston. Ohjastajat tervehtivät päätä kääntämällä. Yksi minuutti ennen esittelyä
valjakoiden tulee olla järjestäjän osoittamassa paikassa numerojärjestyksessä.
Esittelyn jälkeen hevoset eivät saa poistua radalta ilman päälähettäjän tai
lähdönjärjestäjän lupaa.
Esittelyn jälkeen kilpailijan tulee suorittaa reipasvauhtinen verryttely. Ryhmäajoissa reipasvauhtinen verryttely tulee suorittaa joko lähdön harjoituksessa,
jos sellainen järjestetään, tai välittömästi esittelyn jälkeen. Ennen lähdön harjoitusta valjakko ei saa vaaratilanteiden välttämiseksi kääntyä lähtöauton edestä.
50 § Verryttely varikkoalueella ja radalla, lähtöön valmistautuminen, avustaja
50.1. Verryttely varikkoalueella
Kilpailuaikana hevosen saa luovuttaa ainoastaan 16-vuotta täyttäneelle henkilölle. Kilpailuaikana hevosta saa varikkoalueella verrytellä ainoastaan 16-vuotta
täyttänyt henkilö, jolla on ravikypärä päässä.
50.2. Verryttely radalla
Kilpailuaikana hevosta saa verrytellä radalla henkilö, jolla on voimassa oleva
ajolupa, rajoitettu ajo-oikeus tai valmentajalisenssi sekä asianmukainen ajoasu,
ravikypärä ja turvaliivi.
Valmentajalisenssin haltija saa verrytellä vain itse valmentamaansa hevosta.
Kilpailuaikana kärrylähtöihin osallistuvat hevoset tulee verrytellä kärryillä ja
montélähtöihin osallistuvat hevoset ratsain tai kärryillä.
Verryttely kovassa vauhdissa ajetaan kilpailusuuntaan radan keskivälin
sisäpuolella. Muu hidas verryttelyajo päinvastaiseen suuntaan radan ulkoreunalla.
Kilpailusuuntaa vastaan verryttelevällä on ensisijainen väistämisvelvollisuus.
50.3. Lähtöön valmistautuminen
Kun hevoset kutsutaan lähtöön, kilpailijoiden on ennen lähtöä kokoonnuttava
ilmoitetulle kokoontumispaikalle ja noudatettava niitä ohjeita, joita kilpailutuomaristo, päälähettäjä tai hänen apulaisensa antavat. Tämän jälkeen hevoset
saapuvat järjestyksessä lähtöpaikalle ja sijoittuvat omille ohjelmanmukaisille
paikoilleen. Jos kilpailija saapuu niin myöhään kokoontumispaikalle, että lähtö
viivästyy, häntä voidaan rangaista. Kilpailija on itse vastuussa siitä, että hän lähtee oikealta lähtöpaikalta.
Jos hevonen lähtöön järjestäydyttäessä osoittautuu vaikeasti hallittavaksi
niin, että myöhästyminen on nähtävissä, päälähettäjä voi esittää kilpailutuomaristolle hevosen poistamista lähdöstä. Myös ohjastaja itse voi pyytää vaikeasti
hallittavan hevosen poistamista.
50.4. Avustaja
Kilpailija voi päälähettäjältä luvan saatuaan käyttää jalkaisin olevaa avustajaa he50

vosen taluttamiseen volttauksen aikana. Avustaja ei saa häiritä muita kilpailijo
ita. Avustajan on poistuttava viimeistään ”valmis”‑komennon jälkeen radan
ulkoreunaan. Avustajan tulee olla vähintään 16‑vuotias. Avustajalla tulee olla
asianmukaiset jalkineet, ravikypärä ja turvaliivi.

Volttilähetys ja autolähetys
51 § Volttilähetys
Volttilähdön tulee tapahtua 20 metrin karsinoista. Myös viimeisen karsinan takarajalla linjan on oltava selvästi merkittynä.
Jos jossakin karsinassa on hevosia kuusi tai enemmän, on käytettävä juoksuratalähetystä. Ensimmäisessä voltissa ovat hevoset 1 - 5 ja toisessa voltissa
hevoset 6 - 12. Ensimmäisestä lähtörivistä lähtevät hevoset 1 - 5 ja niiden rinnalta juoksuratahevoset 6 ja 7 sekä takarivistä hevoset 8 - 12.
Juoksuradan hevoset volttaavat peräkkäin, jolloin lähtönumeroltaan suuremman hevosen (esimerkiksi numero 7) tulee voltata etummaisena. Juoksuratalähetyksen käyttö edellyttää, että volttaustilaa yhdessä karsinassa lisätään 40
metriin volttauksen aikana. Jos juoksuratalähetystä käytettäessä myös seuraavissa karsinoissa on hevosia, on volttaustilaa lisättävä.
Käytettäessä juoksuratalähetystä radat täytetään poisjäännin sattuessa numerojärjestyksessä samassa voltissa, mutta ei takavoltista etuvolttiin. Juoksuradoilta
siirretään hevoset etuvolttiin, jos etuvoltista jää vähintään kolme hevosta pois.
Esimerkki volttausjärjestyksestä, kun paalulla on 12 hevosta:
määrä: etuvoltti:
juoksuradat
takavoltti:
1-3
1-3 (peräkkäin)
4
2+1+1
5
2+2+1
6
2+2+1
1
7
2+2+1
2
8
2+2+1
2
1
9
2+2+1
2
2 (peräkkäin)
10
2+2+1
2
3 (peräkkäin)
11
2+2+1
2
4 (2 + 1 + 1)
12
2+2+1
2
5 (2 + 2 + 1)
13 +20 m 1		
14
2 (peräkkäin)
15
3 (peräkkäin
16
2+1+1
Poisjäännit volttilähdössä
- jos hevonen 1 tai 2 jää pois, säilyttää hevonen 3 oman volttauspaikkansa
- jos hevoset 1 ja 2 jäävät pois, lähtee hevonen 3 lähtöradalta 1
- jos hevonen 4 jää pois, säilyttää hevonen 5 oman volttauspaikkansa
- jos etuvolttiin jää vain kolme hevosta, ne volttaavat peräkkäin
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Muissa poisjääntitapauksissa radat täytetään poisjäännin sattuessa numerojärjestyksessä samassa voltissa, mutta ei takavoltista etuvolttiin.
Volttausta johtaa ensimmäisen karsinan ensimmäinen hevonen. Koko volttaustila on käytettävä hyväksi. Viimeisellä volttauskierroksella voltataan kymmenen (10) metriä laajempaa volttaustilaa hyväksi käyttäen.
Komentosanat ovat: ”valmis” - ”yksi” - ”kaksi” ja ”aja”. ”Valmis”- ja ”yksi”komentojen välillä ei ole aikasidonnaisuutta. ”Yksi”- ja ”kaksi”-komentojen väli
on viisi (5) sekuntia ja ”kaksi”- ja ”aja”-komentojen väli on 1,8 sekuntia.
Lähettäjät ilmoittavat päälähettäjälle kilpailijoiden valmiuden nostamalla lipun ylös. Kun kaikki on valmiina, päälähettäjä antaa valmiudesta merkin. Kuuluttaja antaa ”valmis”-komennon viimeistään volttausta johtavan hevosen lähtiessä viimeiselle kierrokselle. ”Valmis”-komennon jälkeen valjakot kiertävät pitkän
voltin (10 m) ylittäen pitkän voltin linjan. Voltinjohtajan tulee pitää yllä tasaisen
rauhallista volttausvauhtia kiertäen volttauskarsinan reunoja myöten.
Komennolla ”yksi” johtavan valjakon turvan on oltava kolmannen radan ulkoreunassa. ”Yksi”-komennon jälkeen on rauhallisesti käännyttävä omalle radalle
kilpailusuuntaan. Kääntymisen saa aloittaa vasta sitten, kun valjakko on omalla
radallaan.

UUSI VOLTTAUSSÄÄNTÖ 2.7. ALKAEN
TILANNE YKSI-KOMENNOLLA
--> Pitkän voltin linja

--> Pitkän voltin linja
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”VALMIS” (viimeinen kierros)
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 Kuuluttaja antaa ”VALMIS”-sanalla merkin seuraavalla kierroksella tulevista lähtökomennoista.

 ”VALMIS”-sanan ja ”YKSI”-komennon välillä ei ole aikasidonnaisuutta.

 Jokaisella radalla tulee olla pitkän voltin linja, joka on merkitty
molemmin puolin rataa 10 metrin päähän voltin takalinjasta.

 ”VALMIS”-sanan jälkeen valjakot kiertävät pitkän voltin (10 m)
siten, että johtavan valjakon oikea
pyörä ylittää pitkän voltin linjan.

 Komennolla ”YKSI” johtavan
valjakon turvan on oltava 3. radan
ulkoreunassa.
 Voltinjohtajan tulee pitää yllä tasaisen rauhallista volttausvauhtia.

TILANNE KAKSI-KOMENNOLLA
--> Pitkän voltin linja

--> Pitkän voltin linja
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 Volttiin valmistautuminen tapahtuu nykyisen mallin mukaisesti omassa karsinnassa.

6
7

”Kaksi”-komennolla valjakkojen tulee olla omalla radallaan arvonnan mukaisessa järjestyksessä oman karsinan takalinjalla, jonka jälkeen aloitetaan kiihdytys.
Volttauksen aikana ei saa häiritä tai estää kanssakilpailijoita eikä hankkia
ansiotonta etua. Jos ”aja”-komennolla jokin hevonen on siten, että se estää
kanssakilpailijaa tai sulkee tämän lähtöradan, lähtö on uusittava. Jos joku ylittää
lähtölinjan ennen ”aja”-komentoa saavuttaen etua muihin kilpailijoihin nähden,
lähtö on uusittava.
Kun lähtölaskenta volttilähetyksessä on alkanut, ei sen jälkeen keskeyttäneelle hevoselle sijoitettuja totopelipanoksia makseta takaisin, jos lähtö hyväksytään eikä sitä keskeytetä.
51.1. Poikkeukset volttaussäännöissä kapeilla radoilla ja tilapäisradoilla
Kapeilla radoilla ja tilapäisradoilla tasoituslähtöön alle 2000 metrin perusmatkalla saa osallistua enintään kymmenen (10) hevosta sekä 2000 metrin ja pidemmille matkoille enintään kaksitoista (12) hevosta. Tasoitusajolähdössä samalla
matkalla saa olla enintään kahdeksan (8) hevosta.
Kapeilla radoilla ja tilapäisradoilla saa samalla matkalla olla enintään kahdeksan (8) hevosta. Ensimmäisessä voltissa ovat hevoset 1-4 ja toisessa voltissa hevoset 5-8. Ensimmäisestä lähtörivistä lähtevät hevoset 1-4 ja niiden rinnalta juoksuratahevoset 5 ja 6 sekä takarivistä hevoset 7 ja 8. Juoksuratalähetys kuten yllä.
Juoksuradoilta siirretään hevoset etuvolttiin, jos etuvoltista jää vähintään
kaksi (2) hevosta pois.
52 § Autolähetys
Autolähtöön saa osallistua enintään kaksitoista (12) hevosta. Hevoset 1-8 lähtevät eturivistä ja hevoset 9-12 toisesta rivistä.
Autolähtöön valmistauduttaessa lähtöauto odottaa keskellä rataa vähintään
250 metriä ennen lähtölinjaa lähetyssiivekkeet supussa.
Kun komentosanat ”lähtöön (nro) aikaa yksi minuutti” kuulutetaan, alkaa
lähtöauton lähestyminen.
Kun lähtöön on aikaa 30 sekuntia, kuulutetaan komentosanat ”lähtöön (nro)
30 sekuntia”. Lähtöauto avaa lähetyssiivekkeet.
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Komentosanoilla ”lähtö (nro)” lähtöauto lähtee liikkeelle ja hevoset kokoontuvat
lähtöauton taakse. Ohjastaja vastaa, että hevonen lähtee oikealta lähtöradaltaan.
Lähtöauto kiihdyttää vauhtia lähtölinjaa kohti. Sata (100) metriä ennen lähtölinjaa kaikkien hevosten tulee olla määrätyillä paikoillaan. Ohitettuaan lähtölinjan auto lisää nopeutta ja poistuu radalta mahdollisimman pian.
Lähtölinjalle sijoitettu lähettäjä antaa merkin lipulla ajanoton aloittamiseksi.
Kun lähtöauto on lähtenyt liikkeelle, ei sen jälkeen keskeyttäneelle hevoselle sijoitettuja totopelipanoksia makseta takaisin, jos lähtö hyväksytään eikä sitä
keskeytetä.
Lähtö uusitaan lähettäjän, päälähettäjän tai kilpailutuomariston käskystä,
onnettomuuden uhatessa, kun joku ohittaa siivekkeet, sulkee toisen lähtöradan,
saavuttaa aiheetonta etua tai aiheuttaa haittaa. Heijaava lähtötapa tai jättäytyminen aiheuttavat joko uusinnan tai rangaistuksen. Päälähettäjä ilmoittaa lähdön uusinnasta lähetysautosta selvästi erottuvalla merkillä.
Poisjääntien sattuessa radat täytetään numerojärjestyksessä samassa rivissä, mutta ei takarivistä eturiviin.
Niillä radoilla, joilla eturivistä lähtee kahdeksan hevosta, toisen rivin hevoset
voivat valita lähtöratansa kahdesta radasta seuraavasti:
- numero 9 valitsee radan 1 tai 2
- numero 10 valitsee radan 3 tai 4
- numero 11 valitsee radan 5 tai 6
- numero 12 valitsee radan 7 tai 8
Jos eturivistä jää hevosia pois, toisen rivin hevoset ryhmittyvät ulkoradalta
sisäänpäin seuraavasti:
- jos yksi hevonen jää pois, numero 12 lähtee radalta 7
- jos kaksi hevosta jää pois, numero 11 lähtee radalta 5 ja
numero 12 radalta 6, jne.
Jos eturiviin jää vain 3 hevosta ja toisessa rivissä olisi neljä hevosta, toisen
rivin numero 12 lähtee kolmannesta rivistä.
Erikoistapauksissa autolähtöön on mahdollista osallistua enintään 15 hevosta. Tällöin hevoset 13-15 lähtevät kolmannesta rivistä seuraavasti:
- numero 13 valitsee radan 1 tai 2 numeron 9 takaa
- numero 14 valitsee radan 3 tai 4 numeron 10 takaa
- numero 15 valitsee radan 5 tai 6 numeron 11 takaa
Jos poisjääntitapauksissa toiseen riviin jää vain kaksi hevosta, täytetään numerojärjestyksessä kolmannesta rivistä toiseen riviin siten, että kolmannesta
rivistä lähtevällä täytyy aina olla edestä lähtevän selkä jne.
Jos hevonen osoittautuu vaikeasti hallittavaksi, tuomaristo voi poistaa sen
lähdöstä. Myös ohjastaja itse voi pyytää vaikeasti hallittavan hevosensa poistamista lähdöstä.
Lähtöautoa on käytettävä, kun rataolosuhteet sen sallivat. Lähtöauton siivekkeiden numerovälin numeroiden keskeltä keskelle mitattuna on oltava vähintään
185 cm. Kun uusi lähtöauto otetaan käyttöön, on numerovälien oltava noin 2 m.
Radalla on oltava varalähtöauto ainakin kansainvälisissä suurkilpailuissa.
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52.1. Poikkeukset osanottajamäärissä autolähetyksessä kapeilla radoilla
Kapeilla radoilla noudatetaan seuraavia rajoituksia:
- jos eturivistä starttaa 7 hevosta, 10 kaikkiaan
- jos eturivistä starttaa 6 hevosta, 9 kaikkiaan
- jos eturivistä starttaa 5 hevosta, 7 kaikkiaan
- jos eturivistä starttaa 4 hevosta, 6 kaikkiaan
52.2. Linjalähetys
Jos ryhmäajossa ei voida käyttää lähtöautoa rataolosuhteiden, lähtöauton rikkoontumisen tai muun syyn vuoksi, lähetys tapahtuu linjalähtönä.
Hevoset lähestyvät vähintään 150 metriä lähtölinjan takana sijaitsevaa linjalähdön kääntymispaikkaa kilpailusuunnan vastaisesti kahdessa jonossa, sisäradalla järjestyksessä 8 - 7 - 6 - 5 ja ulkoradalla järjestyksessä 1 - 2 - 3 - 4 - 9 - 10
- 11 - 12 (- 13 – 14 - 15). Toisen (ja kolmannen) rivin hevoset 9 - 12 voivat muodostaa oman jonon eturivin hevosten 1 - 4 ulkopuolelle, jos tähän on riittävästi
tilaa. Sisäradan valjakoiden tulee olla n. kaksi valjakon mittaa jäljessä ulkoradan
valjakoita.
Jonot kääntyvät kilpailusuuntaan kääntäjien ohjeita noudattaen. Toisen (ja
kolmannen) rivin hevoset 9 - 12 ( - 13 - 14 - 15) kiertävät sisäradalle käännyttäessä numerojen 1 - 4 vasemmalle puolelle ja hakevat määrätyt paikkansa.
Hevoset lähestyvät tasaisella ja rauhallisella vauhdilla lähtölinjaa. Lähtöradan viisi (5) valjakko on vastuullinen valjakko, jota muut eivät saa ohittaa ellei se
laukkaa tai menee peitsiä. Jos lähtöradalta viisi (5) lähtevä vastuullinen valjakko
laukkaa tai menee peitsiä, on eturivin seuraava sisempänä oleva valjakko vastuullinen valjakko jne. Noin 20 metriä ennen lähtölinjaa, kun hevoset ovat samassa rintamassa, vauhtia voidaan kiihdyttää. Ajanotto alkaa, kun ensimmäisen
hevosen turpa leikkaa lähtölinjan.

Lähdön hyväksymiseen
ja keskeyttämiseen liittyvät määräykset
53 § Lähdön hyväksyminen ja lähdön keskeyttäminen
53.1. Lähdön hyväksyminen
Jos lähettäjä, päälähettäjä tai kilpailutuomaristo ei kutsu lähtöä takaisin, lähtö
hyväksytään eikä vastalausetta sitä vastaan voida esittää.
53.2. Lähdön keskeyttäminen
Jos lähdön aikana sattuu onnettomuus tai muu sekaannus tai jos sellaista on
pelättävissä, kilpailutuomaristolla on oikeus keskeyttää lähtö.
Kilpailutuomaristo päättää yhdessä kilpailueläinlääkärin kanssa keskeytetyn
lähdön uudelleenajamisesta ja uudelleenajamisen ajankohdasta.
Kun keskeytetty lähtö ajetaan uudelleen, siihen saa osallistua kaikki mukana
olleet hevoset, vaikka ne olisivat tulleet hylätyiksi tai keskeyttäneet. Jos keskeytetty lähtö ajetaan omalla paikallaan uudelleen, on hevosille varattava riittävä
palautumisaika, vähintään 30 sekuntia juostua 100 metriä kohti.
Keskeytetty lähtö voidaan myös siirtää ajettavaksi ravien viimeisenä lähtönä.
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Kilpailusuoritukseen liittyvät määräykset
54 § Ohjeita kilpailusuorituksen aikana ja sen jälkeen
Kilpailuissa on ajettava täysiä ajokaistoja.
Juoksun aikana kilpailija ei saa:
- kaistanvaihdoin, ahdistamalla tai muulla tavoin häiritä, viivyttää tai
estää toisia kilpailijoita
- jättää toisen eduksi sitä ajokaistaa, joka kilpailijalla on tai muulla tavoin
antaa toiselle kilpailijalle etua
- siirtyä pois siltä ajokaistalta, joka sillä oli loppusuoran alussa ellei sillä ole
edellään ketään estämässä sen vauhtia tai ellei se laukkaamalla
häiritse muita
- koettaa saada toisia kilpailijoita huutamalla tai muulla tavoin
siirtymään ajokaistaltaan tai vaihtamaan ajoasetelmia.
- liian nopealla hiljentämisellä aiheuttaa vaaratilanteita
- voimakkaasti hiljentävällä hevosella siirtyä sisäänpäin
- ylittää tahallisesti radan reunoja
Juoksu hylätään aina, kun hevonen poistuu radalta. Radalta poistumiseksi katsotaan se, kun hevosen kaikki jalat ylittävät radan reunuksen. Radalta poistumiseksi tai tahalliseksi radan reunuksen ylittämiseksi ei katsota tilannetta, jossa kanssakilpailijan häirinnästä johtuen valjakko on pakotettu ylittämään radan reunuksen.
Johtavaa hevosta on ajettava niin, että kilpakärryn vasen pyörä kulkee lähempänä kuin puolen kärrynleveyden päässä radan sisäreunasta. Kilpailutuomaristo
voi rata‑ tai sääolosuhteiden niin edellyttäessä määrätä tähän poikkeuksen, jolloin sisäradalla ohittaminen on kiellettyä. Sisäradan käyttämättä jättämisestä ei
rangaista, ellei toisille aiheuteta etua tai haittaa.
Montéssa johtavaa hevosta on ajettava sisärataa pitkin. Hevosta on ajettava
täysillä kaistoilla. Montékaista on tila, jota myöten valjakko voi vapaasti toisille
valjakoille häiriötä aiheuttamatta edetä.
Edellä juoksevan hevosen saa ohittaa joko sisä‑ tai ulkopuolelta, jos ohitukseen on riittävästi tilaa, eikä toisia kilpailijoita sillä estetä. Toiselle etua antanutta
ohjastajaa on rangaistava.
Voittajan on saavuttava voittajaesittelyyn viivyttelemättä.
Jos ohjastaja jättää kilpakärryt tai jos montéohjastaja putoaa satulasta juoksun aikana, hevosen juoksu hylätään. Maaliintulon jälkeen hevosta ei saa pysäyttää yhtäkkiä, vaan vauhtia on vähennettävä noin 100 metrin matkalla.
Ohjastajan tulee olla tuomariston tavoitettavissa ja hevosen tulee olla kilpailualueella vähintään viidentoista minuutin ajan lähdön maaliintulon jälkeen.
55 § Voittoon ja sijoitukseen pyrkiminen
Hevosella on pyrittävä voittoon tai parhaaseen mahdolliseen sijoitukseen ellei
hevosessa ole vahingoittumisen merkkejä tai hevonen ole selvästi väsynyt tai
ellei hevonen laukan tai muun syyn takia ole jäänyt ratkaisevasti.
Jos hevosessa on vahingoittumisen merkkejä tai hevonen on selvästi väsynyt,
on ohjastaja velvollinen keskeyttämään kilpailun. Keskeytys ei saa häiritä muita
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kilpailijoita.
Jos hevosen kilpailusuoritus poikkeaa huomattavasti normaalista, kilpailutuomaristo tutkii asian ja pyytää tarvittaessa ohjastajan tai valmentajan selvityksen. Tuomaristo voi hyväksyä annetun selvityksen. Ellei selvitystä hyväksytä,
tuomariston on saatettava asia lausuntoineen Suomen Hippoksen käsiteltäväksi.
Poikkeavan kilpailusuorituksen johdosta tehdyt selvitykset tulee ilmoittaa Suomen Hippokseen valvojaraportin yhteydessä.
Jos hevonen osoittautuu kilpailukunnottomaksi, se on määrättävä koelähtöön.
56 § Ajovitsan käyttö, huutaminen ja melun aiheuttaminen
Ajovitsa on merkinantoväline. Ajovitsa on pidettävä ohjaksien kanssa samassa
kädessä, ajosuunnassa ja kärryjen sisäpuolella.
Ajovitsalla saa kehottaa tai käskeä hevosta olkavartta nostamatta. Juoksun
aikana ei ohjaksia saa siirtää yhteen käteen muulloin kuin vaaran uhatessa. Ajovitsalla ei saa lyödä kärryihin, varusteisiin eikä sillä saa häiritä kanssakilpailijoita.
Montélähdöissä ajovitsa on pidettävä kädensijasta alaspäin suunnattuna.
Ohjien ottamisesta juoksun aikana yhteen käteen ja vapaalla kädellä lyömisestä rangaistaan ajokiellolla. Ajovitsan käytöstä juoksun, hylkäämisen tai keskeyttämisen jälkeen rangaistaan ajokiellolla ellei kyseessä ole vaaratilanteen
välttäminen.
Huutaminen, melun aiheuttaminen, häiritsevä viheltäminen ja sopimaton
ajovitsan käyttö on kielletty. Kielletyksi luetaan myös liiallinen vaikkakin sään
töjen mukainen ajovitsan käyttö, ohjaksista repiminen ja muu ruma ajotapa.

Juoksun hyväksyminen tai hylkääminen,
murtautuminen sekä vastalauseen tekeminen
57 § Hevosen juoksun hyväksyminen tai hylkääminen
57.1. Hevosen juoksun hyväksyminen tai hylkääminen
Hevosen juoksun tulee olla puhdasta ravia. Hevonen, joka juoksun aikana laukkaa, peitsaa tai juoksee epäpuhdasta ravia, on heti palautettava puhtaaseen raviin. Hevosta on tällöin hallittava niin, ettei aiheuteta vaaratilanteita.
Raviin saattamiseksi laukkaava hevonen on ohjattava radan ulkoreunaan
heti, kun se voi tapahtua toisia kilpailijoita häiritsemättä. Ellei tähän ole mahdollisuutta, kilpailijan on vauhtia hidastamatta säilytettävä ratansa, jotta välttäisi
aiheuttamasta häiriötä toisille kilpailijoille.
Hevosen juostessa pitkähkön matkan epäpuhdasta ravia menetellään pykälän 22 määräämällä tavalla.
Juoksu hylätään aina, kun hevonen
- laukkaa tai juoksee peitsiä enemmän kuin kaksi kertaa
- laukkaa tai juoksee peitsiä alussa enemmän kuin 150
metriä väärän askellajin alkaessa etusuoralta
tapahtuvassa lähdössä ennen maalipaalua tai takasuoralta
tapahtuvassa lähdössä ennen 500 metrin paalua
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- laukkaa tai juoksee peitsiä muualla kuin alussa enemmän
kuin 100 metriä kerrallaan
- laukkaa tai juoksee peitsiä kilpailun viimeisellä 100
metrillä (radan viimeiset 100 metriä on merkittävä selvästi)
- laukkaa tai juoksee peitsiä saavuttaen etua toisiin ravia
juokseviin hevosiin nähden. Saavutetuksi eduksi ei lasketa,
jos kilpailija jatkaa laukkaa toisille tilaa tehdäkseen siten,
että hevonen päästyään raviin on jäänyt selvästi
epäedullisempaan asemaan
- ylittää radan reunan ohittaakseen toisen kilpailijan tai
saadakseen muuta etua
- laukkaa tai juoksee peitsiä sillä hetkellä kun sen turpa leikkaa maalilinjan
- pysähtyy, siirtyy käyntiin tai poistuu radalta
- syyllistyy murtautumiseen tai siihen rinnastettavaan
erittäin törkeään selvää etua tai haittaa aiheuttavaan rikkeeseen
- jos ohjastaja jättää kilpakärryt tai jos montéohjastaja
putoaa satulasta juoksun aikana
- johtava hevonen siirtyy loppusuoralla open stretch -kaistalle (hevosta
ei hylätä, jos johtava hevonen kanssakilpailijan häirinnästä johtuen on
pakotettu siirtymään open stretch -kaistalle
Hylkäävän tuomion kuultuaan ohjastajan on keskeytettävä hevosen kilpailu.
Loppusuoralla hylätty hevonen on aina ohjastettava maaliin saakka. Hylätty kilpailija ei saa poistua radalta juoksun aikana niin, että se haittaa muita kilpailijoita, eikä hevosta saa ajaa kilpailijoita vastaan.
Päätös hevosen juoksun hylkäämisestä on tehtävä joko välittömästi juoksun
aikana tai kun tuomaristo on tutkinut asian, mutta ennen kuin tulojärjestys on
virallisesti vahvistettu.
57.2. Murtautuminen
Murtautumisella tarkoitetaan valjakon siirtymistä suljetulta radalta vapaalle radalle häiriten yhtä tai useampaa kanssakilpailijaa siten, että häiritsevä valjakko
saa rikkeen seurauksena selvästi osoitettavaa etua maaliin tulossa tai rikotun valjakon sijoituksen maalissa voidaan osoittaa tai arvioida rikkeestä johtuen selvästi
heikkenevän.
Pääsääntöisesti rike tapahtuu viimeisen 500 metrin aikana. Murtautunutta
ohjastajaa rangaistaan aina ajokiellolla. Kilpailutuomariston on hylättävä hevosen juoksu, jos valjakko on murtautumalla vaikuttanut tulojärjestykseen.
Kilpailutuomaristo voi hylätä hevosen juoksun, jos valjakko on vaikuttanut
ratkaisevasti kilpailutulokseen rikkomalla törkeästi näitä määräyksiä.
Hevosen hylkäämispäätökseen ei saa hakea muutosta.
Mikäli kilpailija loppusuoralla tekee rikkeen yhtä tai useampaa kanssakilpailijaa häiriten ja saa siitä etua, voidaan hevosen sijoitusta hylkäämisen sijaan
siirtää. Häiriön tehnyt valjakko siirretään välittömästi häirityn hevosen tai häirittyjen hevosten taakse. Häiriön tehneelle valjakolle merkitään sama aika kuin
häiritylle valjakolle.
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58 § Vastalause sääntöjen vastaisesta ajosta
Vastalauseen sääntöjenvastaisesta ajosta voi tehdä ainoastaan kilpailuun osallistuneen hevosen ohjastaja.
Vastalause tehdään välittömästi juoksun päätyttyä ja ennen radalta poistumista maalipaikalla ajovitsaa tai kättä nostamalla tai lähimmän puhelimen avulla
kilpailutuomaristolle. Myöhemmin tehtyjä vastalauseita ei käsitellä.
Vastalauseen tekijän on näytettävä väitteensä toteen. Jos vastalauseen hyväksyminen voi vaikuttaa tototulokseen, tästä on heti ilmoitettava yleisölle.
Vastalauseen johdosta määrätystä rangaistuksesta voidaan valittaa siten kuin
valittamisesta on määrätty. Vastalauseen hylkäämisestä tai hevosen juoksun hylkäämisestä sen perusteella ei voi valittaa.

Rangaistusmääräykset
59 § Rangaistusmääräykset
Näiden kilpailusääntöjen määräysten rikkomisesta on kilpailujen toimihenkilöiden heti ilmoitettava kilpailutuomaristolle.
Kilpailutuomaristo voi rangaista henkilöä, joka kuuluu näiden sääntöjen
piiriin ja rikkoo näitä kilpailusääntöjä tai muita Suomen Hippoksen tai sen jäsenyhteisön antamia määräyksiä seuraavilla tasoilla: huomautus/puhuttelu ja
rangaistukset.
Rangaistukset kilpailuaikana kilpailualueella tapahtuneista rikkomuksista
määrää kilpailutuomaristo tai Suomen Hippoksen hallitus. Viimeksi mainittu yksin käsittelee kilpailutuomaristoa koskevat asiat ja sillä on myös oikeus muuttaa
tai poistaa määrätty rangaistus, josta on valitusoikeus.
59.1. Huomautus/puhuttelu
Huomautus/puhuttelu annetaan ohjastajalle pienestä rikkeestä, joka ei aiheuta
etua tai haittaa itselle, toiselle kilpailijalle tai järjestäjälle eikä kohdistu hevoseen.
59.2. Rangaistukset
Rangaistuksia annetaan kilpailijalle varsinaisista rikkomuksista, joilla aiheutetaan
etua tai haittaa itselle, toiselle kilpailijalle tai järjestäjälle tai joka kohdistuu hevoseen.
Periaatteena on, että rangaistus on oikeassa suhteessa lähdön palkintoihin ja
että rangaistus suurenee rikkomuksen toistuessa ja laadun pahentuessa.
Yleisessä järjestyksenpidossa seuraamuksen määrää järjestävä yhteisö.
59.2.1. Varoitus
Varoitus annetaan kilpailijalle lievistä rikkomuksista.
59.2.2. Sakko
Sakkorangaistus määrätään kilpailijalle rikkomuksista, jotka eivät ole törkeitä,
mutta joilla aiheutetaan etua tai haittaa itselle, toiselle kilpailijalle, järjestäjälle
tai jotka kohdistuvat hevoseen.
Sakon on oltava oikeassa suhteessa lähdön palkintoihin eikä se voi ylittää
lähdön toisen palkinnon määrää (poikkeuksena kiinteäsuuruiset sakot) ja se voi
olla enintään 5 000 euroa.
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Sakko on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä Suomen
Hippoksen sakkorahaston tilille.
59.2.3. Ajokielto / kilpailukielto
59.2.3.1. Ajokiellon määrääminen
Ajokielto määrätään ohjastajalle törkeistä rikkomuksista, joilla aiheutetaan etua
tai haittaa itselle, toiselle kilpailijalle, järjestäjälle tai joka kohdistuu hevoseen.
Ajokiellossa ollessaan ohjastaja ei voi toimia kilpailutilanteessa ohjastajana.
Ajokielto koskee myös ohjastamista koelähdöissä. Ajokielto ei koske lämmitys- ja
harjoitusajoa.
Ohjastajien kilpailuaktiivisuus (ajettujen lähtöjen määrä) tulee huomioida
ajokiellon pituutta määritettäessä. Ajokielto voidaan määrätä määräajaksi tai
eliniäksi
Ajokielto alkaa kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden kuluttua kilpailupäivästä samana viikonpäivänä kuin kilpailupäivä. Erittäin törkeissä rikkomuksissa ajokielto voi alkaa välittömästi.
59.2.3.2. Kilpailukiellon määrääminen
Hevosen omistaja, valmentaja, ohjastaja, valmentajakokelas, hevosen hoitaja tai
muu henkilö, joka on todistettavasti käyttänyt hevosen suorituskykyyn vaikuttavia valmisteita, tai joka on rikkonut törkeästi kilpailu‑ tai jalostusohjesääntöä
voidaan määrätä kilpailukieltoon määräajaksi tai eliniäksi.
Kilpailukielto koskee tällaisissa tapauksissa oikeutta käsitellä hevosta ravikilpailuissa kilpailuaikana sekä toimimista ohjastajana ja vastuullisena valmentajana.
59.2.3.3. Kilpailukiellon määrääminen hevoselle
Kilpailukielto voidaan määrätä myös hevoselle ja siltä voidaan vaatia hyväksytty
koelähtö ennen kilpailuoikeuden takaisin saamista. Kilpailukielto voidaan määrätä koskemaan myös omistajan muita hevosia, samoin kuin toisen omistukseen
siirtyneitä hevosia.
59.2.3.4. Poikkeusmenettely ajokiellon aikana ohjastamisessa
Anomuksesta voidaan ohjastajalle myöntää oikeus kilpailla määräaikaisen ajokiellon aikana. Tällöin on otettava huomioon rangaistuksen saaneen ohjastajan
karsinnassa ohjastaman hevosen mahdollinen selviytyminen suurkilpailun alkukilpailusta loppukilpailuun ja mahdollinen osallistuminen ennakkomaksullisen
suurkilpailun alkukilpailuun, Kuninkuusravikilpailuun tai kilpailuun, jossa 1. palkinto on vähintään 20 000 euroa.
Mahdollisuus poikkeuslupaan on hevosen valmentajalla sekä ohjastajalla,
joka on ohjastanut hevosta vähintään kolmessa hevosen viidestä viimeisestä
kilpailuista. Oikeus kilpailla määräaikaisen ajokiellon aikana koskee aina tiettyä
lähtöä/tiettyjä lähtöjä, ei kokonaista kilpailupäivää. Ajokiellon loppuun lisätään
yksi päivä kutakin ajokiellon aikana ajettua lähtöä kohti.
Erittäin törkeissä rikkomuksissa poikkeusmenettelyä ei voida käyttää.
59.2.4. Muita määräyksiä
Kilpailutuomaristo voi määrätä samasta rikkomuksesta tai samanlaatuisesta jatkuvasta rikkomuksesta myös kaksi eri rangaistusta. Kilpailutuomaristolla on oikeus harkintansa mukaan määrätä rangaistus myös sellaisista rikkomuksista, joista
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näissä säännöissä ei ole mainintaa, mutta jotka ovat urheiluhengen ja hyvien
tapojen vastaisia.
Kilpailujen järjestäjä ilmoittaa rangaistukset Suomen Hippokseen. Rangaistusten ilmoittamisessa käytetään kulloinkin voimassa olevia nimikkeitä.
Suomen Hippos rekisteröi ilmoitetut rangaistukset. Toistuvista rikkeistä Suomen Hippos voi rangaista joko varoituksella, sakolla tai ajo-/kilpailukiellolla.
Suomen Hippos valvoo lisenssijärjestelmän määräyksien noudattamista.
Lisenssinhaltijaa, joka rikkoo lisenssijärjestelmän määräyksiä vastaan, voidaan
rangaista varoituksella tai ajo-/kilpailukiellolla tai lisenssin peruuttamisella.
Toistuvista rikkomuksista ajolupa/lisenssi voidaan peruuttaa.
Jos kilpailutuomaristo toteaa, että ohjastaja ei hallitse ravikilpailusääntöjä,
hänet voidaan määrätä ajokieltoon ja kilpailutuomaristo voi esittää Suomen
Hippoksen hallitukselle että hänen olisi suoritettava C-ajolupakurssin loppukoe
uudelleen.
Suomen Hippoksen kilpailupäälliköllä on oikeus poikkeuksellisissa tilanteissa perustelluista syistä määrätä kilpailijoille kurinpidollisia tai turvaamistoimen
luonteisia seuraamuksia.

Muutoksenhakumenettelyt sekä muut määräykset
60 § Sakon ja velan maksaminen
Sakot maksetaan mahdollisesta valituksesta huolimatta laskun eräpäivään mennessä. Ne voidaan myös periä saatavista, joita sakon saaneella on Suomen Hippokselta. Jos sakkoja tai muuta velkaa ei ole maksettu määräaikana, kilpailijalla ei
ole oikeutta osallistua kilpailutoimintaan ennen kuin sakko tai velat on maksettu
kokonaan. Henkilöltä, jonka sakot tai velat kilpailun järjestäjälle ovat olleet mak
samatta yli kuusi kuukautta, voidaan peruuttaa ajolupa ja mahdollinen lisenssi.
Ammattivalmentaja-, kilpailija- tai ammattiohjastajalisenssin haltija voi tehdä Suomen Hippos ry:lle hakemuksen hevosen määräämiseksi kilpailukieltoon,
mikäli hänellä on riidaton valmennusmaksua tai ajopalkkiota koskeva saaminen
hevosenomistajalta.
Suomen Hippokseen tehtävän hakemukseen on liitettävä oheen seuraavat
asiakirjat:
- kirjallinen selvitys maksamattoman valmennusmaksun tai ajopalkkion
olemassaolosta ja ajanjaksosta, jota hakemus koskee
- kirjallinen valmennussopimus, jonka sopimusehdoissa on viitattu
mahdollisuuteen hakea kilpailukieltoa sopimuksen tarkoituksen
turvaamiseksi tai ajotehtäviä koskeva sopimus
- ote kirjanpidosta tai reskontrasta, josta käy selkeästi ilmi maksamattoman
valmennusmaksun tai ajopalkkion suuruus sekä saamisen erääntyminen
- oikeaksi todistettu jäljennös kirjallisesta ilmoituksesta hevosen omistajalle siitä,
että suoritus on viivästynyt ja että valmentaja harkitsee kilpailukiellon
hakemista ravikilpailusääntöjen 60 §:n nojalla Suomen Hippos ry:ltä
mikäli maksua ei ilmoituksessa määrätyssä ajassa suoriteta
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Saatuaan kaikki edellä mainitut asiakirjat sisältävän hakemuksen Suomen
Hippos ottaa yhteyttä hevosenomistajaan ja toimittaa hakemusasiakirjat tiedoksi postitse asianomaisen hevosenomistajan Suomen Hippos ry:lle ilmoittamaan
postiosoitteeseen. Suomen Hippos varaa hevosenomistajalle tilaisuuden antaa
kirjallinen lausuma 14 päivän kuluessa postin lähettämisestä.
Mikäli lausumaa ei anneta tai siinä vedotaan seikkaan, jolla ei ole merkitystä
asian ratkaisemisen kannalta, Suomen Hippos voi asettaa hevosen kilpailukieltoon toistaiseksi. Suomen Hippoksen kilpailuosasto käsittelee ja päättää maksamattomista valmennusmaksuista ja ajopalkkioista asetettavat kilpailukiellot.
Omistajalla on mahdollisuus tehdä Suomen Hippoksen hallitukselle oikaisupyyntö kilpailukiellon purkamiseksi 14 vuorokauden kuluessa kilpailukiellon
asettamisesta.
Kilpailukielto voi koskea kaikkia kyseisen hevosenomistajan omistamia hevosia. Lisenssin haltijan tulee välittömästi maksun saatuaan ilmoittaa asiasta
Suomen Hippos ry:lle kilpailukiellon purkamiseksi. Kilpailukielto voidaan purkaa
myös silloin kun hevosenomistaja toimittaa uskottavan selvityksen saatavan suorittamisesta Suomen Hippos ry:lle. Kun hevonen on määrätty kilpailukieltoon
maksamattoman valmennusmaksun tai ajopalkkion johdosta ei omistajanvaihdos vapauta hevosta kilpailukiellosta.
Mikäli käy ilmi, että kilpailukielto on määrätty ilman hyväksyttävää perustetta, on hakemuksen tehnyt lisenssin haltija korvausvelvollinen hevosenomistajalle aiheuttamastaan vahingosta. Suomen Hippos ry ei ole missään tilanteessa
korvausvelvollinen tätä asiaa koskevassa menettelyssä osapuolten toisilleen aiheuttamista vahingoista.
61 § Muutoksenhaku
Kilpailutuomariston kilpailijalle langettamasta vähintään kahdensadan (200)
euron sakkorangaistuksesta tai ajo-/kilpailukiellosta kilpailija saa tehdä muutoksenhaun Suomen Hippokselle.
Hevosen hylkäämiseen tai varoitukseen, jonka kilpailutuomaristo on antanut
näiden sääntöjen nojalla, ei saa hakea muutosta.
62 § Muutoksenhakumenettely
62.1. Tarkistusvaatimus
Muutoksenhaku 61 §:n tarkoittamassa tapauksessa on tehtävä maksusuorituksineen (200 euroa) Suomen Hippokselle kirjallisesti kolmen (3) vuorokauden
kuluessa siitä, kun muutoksenhakija on saanut tiedon rangaistuksesta. Tarkistusvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimusperuste.
Suomen Hippos ry kokoaa tarvittavan aineiston (rangaistuksen saaneen lausunto, rangaistuksen antaneen kilpailutuomariston lausunto ja kuva-aineisto) ja
toimittaa aineiston muutoksenhaun käsittelijäksi määrätylle suurkilpailuvalvojalle tai muulle määrätylle käsittelijälle.
Käsittelijä suorittaa kerätyn aineiston perusteella tutkinnan (käyttäen mahdollisesti apunaan muiden käsittelijöiden asiantuntemusta) ja antaa päätöksensä kirjallisesti muutoksenhakijalle ja asian omaiselle tuomaristolle.
Mikäli käsittelijä pitää tuomariston päätöstä oikeana, niin tuomariston alku62

peräinen päätös jää voimaan. Mikäli käsittelijänratkaisu poikkeaa tuomariston
päätöksestä, voi tuomaristo pitää edelleen alkuperäisen päätöksen voimassa.
Tuomariston päätös liitetään käsittelijän ratkaisuun.
Käsittelijän päätöksellä voidaan käsittelymaksu palauttaa silloin, kun annettu
rangaistus on muuttunut oleellisesti tai asian saattamisella muutoksenhakumenettelyn piiriin on muuten oleellista yleistä merkitystä.
62.2. Oikaisuvaatimus
Tarkistusvaatimuspäätöksestä on muutoksenhakijalla oikeus tehdä oikaisuvaatimus Suomen Hippos ry:n muutoksenhakulautakunnalle kolmen (3) vuorokauden
kuluessa siitä, kun on saanut tiedon asiasta. Suomen Hippos ry:n muutoksenhakulautakunta antaa pääöksen oikaisuvaatimukseen.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä kahden sadan (200) euron muutoksenhakuraha, joka voidaan palauttaa muutoksenhakulautakunnan päätöksellä silloin,
kun annettu rangaistus on muuttunut oleellisesti tai asian saattamisella muutoksenhakumenettelyn piiriin on muuten oleellista yleistä merkitystä.
Muutoksenhakuprosessin jälkeen mahdollisesti toimeenpantava ajo-/kilpailukielto alkaa samana viikonpäivänä kuin alkuperäinen ajo-/kilpailukielto olisi
alkanut.
62.3. Muutoksenhaku oikaisuvaatimusvaiheen jälkeen
Oikaisuvaatimuspäätökseen ei voi hakea muutosta.
63 § Muutoksenhaku ravituomioistuimeen Suomen Hippoksen hallituksen
päätöksistä
Kaikista Suomen Hippoksen hallituksen määräämistä vähintään 1 000 euron sakosta tai vähintään 28 vuorokauden pituisesta ajo-/kilpailukiellosta voi valittaa
ravituomioistuimelle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun valittaja
on saanut tiedon hallituksen päätöksestä.
Ravituomioistuin kokoontuu puheenjohtajan tai Suomen Hippoksen hallituksen ravituomioistuimessa käsiteltäviä asioita valmistelemaan määräämän Suomen Hippoksen toimihenkilön kutsusta. Ravituomioistuin on päätösvaltainen
kahden jäsenen ollessa sen istunnossa saapuvilla. Ravituomioistuin voi käsitellä
sille osoitetut asiat myös puhelinkokouksessa oltuaan käsittelytavasta yksimielinen. Puhelinkokouksessa tehdyn ravituomioistuimen päätöksen on oltava yksimielinen ja kaikkien kolmen jäsenen allekirjoittama.
Valittajan tulee tallettaa Suomen Hippokselle 200 euron takuusumma ennen
kuin valituksen käsittely ravituomioistuimessa pannaan vireille. Summa palautetaan valittajalle, jos muutoksenhaku johtaa tulokseen.
Muussa tapauksessa rahan palauttaminen valittajalle on mahdollista vain,
jos ravituomioistuin katsoo, että valittajalla on ollut riittävä aihe valitusmenet
telyyn, vaikka valitus ei olisi johtanuttulokseen.
64 § Toto ja totopelin valvonta
Arpajaislain, totopeliasetuksen ja valtioneuvoston myöntämän rahapeliluvan
sekä sisäasiainministeriön vahvistamien totopelisääntöjen nojalla voidaan Suomen Hippoksen ja sen jäsenyhteisöjen kilpailuissa panna toimeen totopeli.
Kilpailualueella arpajaisten toimeenpano muulla kuin arpajaislain 3 §:n 1 - 11
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kohdassa tai 56 §:ssä tarkoitetulla tavalla on kielletty.
65 § Rajoituksia totopeliin
Kilpailu- ja tototoimihenkilöt eivät toimessa ollessaan saa kyseisissä raveissa
osallistua totopeleihin. Kilpailu- ja tototoimihenkilöt eivät toimessa ollessaan
saa kyseisissä raveissa asiamiehen välityksellä tai asiamiehenä tehdä tai välittää
totopelejä. Tämä kielto koskee asianomaisen toimessa ollessa myös ennakkoon
kyseisiin raveihin tehtäviä totopelejä.
Kilpailu- ja tototoimihenkilöt eivät toimessa ollessaan saa myöskään osallistua kyseisten ravien totopeleihin kohdistuviin maksullisiin palveluihin.
Kilpailu- ja tototoimihenkilöt eivät saa toimia siten, että luottamus heidän
puolueettomuuteensa vaarantuisi.
Kilpailuun osallistuva ohjastaja ei saa osallistua totopeleihin siinä lähdössä,
johon ottaa osaa.
66 § Kilpailusääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä vain Suomen Hippoksen hallitus, joka
julkaisee hyväksymänsä muutokset tiedotuksina Kilpailukutsut-lehdessä ja/tai
jäsenyhdistyksille lähetetyissä tiedotteissa.
67 § Tulkintakysymykset
Sääntöjen tulkintaa koskevat kysymykset ratkaistaan Suomen Hippoksen nimeämässä toimielimessä. Päätöksistä ilmoitetaan yhdistyksen julkaisemassa Kil
pailukutsut-lehdessä.
Jos syntyy erimielisyyttä näiden sääntöjen tulkitsemisessa tai sattuu tapauksia, joita ei ole käsitelty näissä määräyksissä, Suomen Hippoksen hallitus ratkaisee asian.
68 § Voimaantulo
Nämä ravikilpailusäännöt tulevat voimaan 1.1. 2019.
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Liite 1
Pistekilpailu
Pistekilpailulla tarkoitetaan kilpailua, jossa hevoset osallistuvat kahteen lähtöön
eri perusmatkalla. Lähdöt voidaan ajaa samana tai eri päivinä.
Molemmissa lähdöissä jaetaan lähtöpalkinnot. Pistekilpailun voittajalle on
maksettava ylimääräinen palkinto, jonka suuruus on vähintään 1/5 osalähdön
suurimmasta ensipalkinnosta.
Pistekilpailun palkintojärjestys määrätään seuraavasti: ensimmäisen palkinnon saa hevonen, joka on joko voittanut molemmat osalähdöt tai voittanut
toisen osalähdön ja jolla on parempi yhteenlaskettu aika kuin toisen osalähdön
voittajalla. Jos se on sama tai jos aikaa ei ole saatu, se hevonen voittaa, joka on
ollut parempi pidemmällä matkalla.
Toisen palkinnon saa toisen osalähdön voittaja. Muut palkinnot jaetaan pisteet laskien siten, että lähdössä toiseksi sijoittunut saa kaksi pistettä, kolmas kolme pistettä, neljäs neljä jne. Jos osalähdöissä on eri voittajat, pienimmän pistemäärän saanut hevonen sijoittuu pistekilpailussa kolmannelle, sitä lähinnä alimman pistemäärän saanut neljännelle sijalle jne. Jos sattuu tasapääjuoksu toiseksi
tai sitä myöhemmin sijoittuvien kesken jaetaan pisteet niiden hevosten kesken.
Pistekilpailun päättyessä tasapistein menetellään seuraavasti: paremmaksi
arvostetaan se hevonen, jolla on parempi yhteenlaskettu aika.
Jos se on sama tai aikaa ei ole saatu, parempi on se hevonen, joka oli parempi pidemmällä matkalla.
Jotta hevonen olisi mukana pistekilpailussa, sen on juostava hyväksytysti kummassakin osalähdössä. Hylätty hevonen saa kuitenkin osallistua toiseen
osalähtöön, vaikka se ei ole mukana pistekilpailussa.
Liite 2
Uloslyöntiajo
Uloslyöntiajossa hevoset jaetaan arvonnan perusteella kahteen tai useampaan
mahdollisimman yhtä suureen lähtöön.
Erien voittajat ja parhaiten sijoittuneet hevoset juoksevat loppukilpailun.
Palkinnot jaetaan sekä alku‑ että loppukilpailussa. Alkukilpailujenpalkintojen
määrä tulisi olla yli 1/4 loppukilpailun palkintomäärästä.
Kilpailujen järjestäjä mainitsee kilpailukutsussa mahdollisesta lohdutuskilpailusta, johon loppukilpailusta karsiutuneet hevoset voivat osallistua. Lohdutus
kilpailun palkintosumma saa olla enintään 1/3 loppukilpailun palkintosummasta.
Ellei kilpailun säännöissä muuta määrätä, käytetään seuraavaa sääntöä: Jos
viimeisestä loppukilpailuun johtavasta paikasta tulee tasapääjuoksu, pääsevät
molemmat hevoset loppukilpailuun, ellei sääntöjen määräämä hevosmäärä ylity. Jos hevosmäärä ylittyy, suoritetaan arvonta tasapääjuoksun tehneiden kesken
viimeisestä loppukilpailuun oikeuttavasta paikasta.
Perusmatka ja lisäykset voivat olla erilaiset alku‑, loppu‑ja lohdutuskilpailussa.
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16 § Rekisteröinti, kilpailurekisteri
Ravikilpailuoikeus voidaan myöntää ainoastaan ponille, joka on rekisteröity
puhdasrotuisena ponina Suomen Hippos ry:n rekisteriin. Ennen vuotta 2013
syntyneillä poneilla tulee olla jalostukseen hyväksytty isäori. Vuonna 2013 tai
myöhemmin syntyneen ponin isäoriilta vaaditaan astutuslisenssi, joka tulee olla
maksettu astutusvuonna. Isäoriin tulee olla myös jalostusarvosteltu, jotta jälkeläinen voi saada kilpailuoikeuden.
Raviponit jaetaan kategorioihin seuraavasti,
A-kategoria
- shetlanninponit, joiden säkäkorkeus on korkeintaan 107 cm
B-kategoria
- muut puhdasrotuiset ponit ja shetlanninponit,
joiden säkäkorkeus on 107,1-130 cm
18 § Ulkomaan rekisterissä olevan ponin kilpaileminen Suomessa
Kutsukilpailut
Ponin tulee olla oman maansa kilpailurekisterissä ja kooltaan korkeintaan 107
cm (A-kategoria) tai 107,1-130 cm (B-kategoria).
19 § Ponin ikä ja kilpailuoikeus
Kuten ravikilpailusäännöissä, mutta poikkeuksena: Ponin kilpailuoikeus alkaa
3-vuotiaana 1.6. ja päättyy 18-vuotiaana 31.12.
Kolmevuotiaat saavat omien sarjojensa lisäksi kilpailla samoissa lähdöissä
vanhempien ponien kanssa, mutta vain kerran seitsemän päivän aikana. Neljävuotiaat saavat kilpailla kaksi kertaa seitsemän päivän aikana, mutta eivät
kahtena peräkkäisinä päivinä ja vain yksi lähtö/päivä sallitaan. Edellä mainittuja vanhemmilla poneilla voidaan osallistua yhteen lähtöön päivässä ja enintään
kolmeen lähtöön seitsemän päivän aikana.
Poniraveissa poni voi osallistua kahteen lähtöön saman päivän aikana, jos
- poni on vähintään viisivuotias
- ponin kilpailu-ura käsittää vähintään kymmenen (10) kilpailua
- ponilla on edellisen kuuden (6) kuukauden aikana vähintään
yksi hyväksytty kilpailusuoritus
- lähtöjen väli on vähintään yksi (1) tunti
Jos ponille tulee ensimmäisessä lähdössä merkintä epäpuhtaasta ravista kilpailueläinlääkäriraporttiin tai tuomaristo katsoo ponin kilpailukunnottomaksi,
poni joutuu jäämään pois toisesta lähdöstä.
Järjestäjällä on oikeus ottaa poni vain yhteen lähtöön.
20 § Tunnistaminen ja mittaus
Kaikki ponit tunnistetaan aina ennen ensimmäistä kilpailuaan. Ulkomaan rekisterissä kilpailuun osallistuvat ponit tunnistetaan ennen jokaista kilpailuaan.
Ponit mitataan 3-6-vuotiaana ennen vuoden ensimmäiseen kilpailuun ilmoittamista. Loppumittaus suoritetaan 7-vuotiaille tai vanhemmille poneille ennen
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vuoden ensimmäiseen kilpailuun ilmoittamista. Mittauksen suorittaa Suomen
Hippoksen kouluttama mittaaja. Mittaukseen liittyvät määräykset ovat saatavissa Suomen Hippoksesta.
21 § Koelähtöjärjestelmä
Koelähtöjärjestelmä ei ole voimassa. Tuomaristo voi määrätä ponin kilpailutoiminnan ehdolliseksi, jolloin ponin on erikseen määrättävässä lähdössä valvotuissa olosuhteissa osoitettava toimivuutensa kilpailutilanteessa.
31 § Palkinnot
Suurkilpailupalkintoraja on kaksisataa (200) euroa. Uusien suurkilpailujen 1. palkinto ja muutokset suurkilpailujen palkintotasossa on hyväksytettävä Suomen
Hippoksen Raviurheilupalvelut-osastolla.
34 § Suomen ennätykset
Suomen ennätykseksi hyväksytään Suomessa rekisteröidyllä ponilla virallisessa
poniravilähdössä saavutettu aika vähintään 1000 metrin matkalla riippumatta
kilpailumatkasta.
Suomen ennätykset hyväksytään 3-, 4-, 5-vuotiaille sekä 6-v. ja vanhemmille
Suomessa syntyneille ja maahan tuoduille tammoille sekä oriille ja ruunille erikseen auto- sekä volttilähetyksellä. Montén Suomen ennätykseksi hyväksytään
absoluuttiset ennätykset (ei ikäluokittain).
Kilpailun järjestäjä huolehtii tarvittaessa dopingnäytetteen ottamisesta absoluuttisen Suomen ennätyksen saavuttaneesta ponista.
35 § Ajoluvat
Jokaisella poniravikilpailuihin osallistuvalla henkilöllä tulee olla Suomen Hippoksen myöntämä ajolupa. Ponilähdöissä voi ohjastaa vain P- tai C-ajoluvalla.
Haaste- ja näytöslähtöihin saavat osallistua myös B- ja A-ajoluvan haltijat.
Poniajolupia koskevat ikärajat käsitellään ikäluokittain. Poniravikortin hakija
saa osallistua poniajolupakurssille aikaisintaan sen vuoden kesäkuussa, kun hän
täyttää yhdeksän (9) vuotta. Hakija saa A-poniajoluvan aikaisintaan sen kalenterivuoden alusta alkaen, jonka aikana hän täyttää vähintään kymmenen (10) vuotta.
Kurssin pitää sisältää vähintään kaksitoista (12) tuntia teoriaa ja vähintään
seitsemän (7) tuntia käytännön harjoittelua. Kurssilainen suorittaa kirjallisen
kokeen, jossa testataan kurssilaisen kilpailusääntötuntemus. Lisäksi kurssilainen
antaa näytteen ponin käsittely-, valjastus-, volttaus- ja ohjastustaidoistaan. Hyväksytystä suorituksesta annetaan todistus. Ajolupakoulutuksesta, ajoluvan lunastamisesta ja sen käytöstä suoritetaan vahvistetut maksut.
A-kategorian poneilla saa ajaa ohjastaja, joka kyseisen kalenterivuoden aikana täyttää enintään seitsemäntoista (17) vuotta.
B-kategorian poneilla saa ajaa ohjastaja, joka kyseisen kalenterivuoden aikana täyttää vähintään kaksitoista (12) vuotta.
Säilyttääkseen kilpailuoikeuden ponilähdöissä tulee ponilisenssin haltijan li68

senssiluokan muuttuessa osallistua ponilisenssikoulutukseen.
Ulkomainen ohjastaja saa ajaa Suomessa poniravilähdöissä, jos hän täyttää
yllä olevat ikävaatimukset eikä ole kilpailukiellossa kotimaassaan.
37 § Ilmoittaminen kilpailuihin kotimaassa ja ohjastajan valinta
Kuten ravikilpailusäännöissä, mutta poikkeuksena: Ponin saa ilmoittaa ravilähtöön jos se täyttää kaikkien muiden määräyksien lisäksi sarjamäärityksen kriteerit. Pisin takamatka hyvitykset huomioon ottaen voi olla 400 metriä. Jos sarjamäärityksen perusteella poni saa enemmän takamatkaa, se ei ole oikeutettu
osallistumaan lähtöön.
Mikäli sarjaan ei voi ilmoittaa ponia 400 metrin takamatkalle, sarjamäärityksessä on mainittava minkä ennätyksen omaavat ponit ovat oikeutettuja osallistumaan lähtöön. ”Pisin takamatka” –merkintää ei saa käyttää ponilähdöissä.
40.2. Vakiosarjat
Kuten ravikilpailusäännöissä, mutta poikkeuksena: Ponilähtöihin karsintapistejärjestelmää käytettäessä huomioidaan ponin kaikki viralliset poniravilähdöt,
myös paikallis- ja poniraveissa juostut.
45.3. Dopingnäytteen otto
Kuten ravikilpailusäännöissä, poikkeuksena: Ponin vastuullisen valmentajan tai
ohjastajan ollessa alle 18-vuotias tulee dopingnäytteenotossa mukana olla vähintään 18-vuotias henkilö (ensisijaisesti perheenjäsen ja toissijaisesti muu henkilö).
46 § Alkoholin ja huumeiden käyttö
Kuten ravikilpailusäännöissä on määritelty, poikkeuksena 0,0 promillea.
47.1. Yleistä
Kuten ravikilpailusäännöissä, mutta poikkeuksena: Ajovitsan pituus saa olla
A-kategorian lähdöissä korkeintaan 110 cm ja B-kategorian lähdöissä korkeintaan 125 cm.
47.2. Kilpakärryt
Kilpakärryjen tulee olla turvalliset ja ponille sopivat. A-kategorianponeilla käytettävien kärryjen mitoitus: kahvelin ja pyörän välisenaukon suurin sallittu korkeus
on 60 mm ja suurin sallittu leveys 200 mm. Koko kärryjen suurin sallittu leveys on
140 cm, mutta yleiseksi leveydeksi suositellaan 125 - 130 cm.
B-kategorian poneilla, joiden säkäkorkeus on yli 115 cm, käytettävien kärryjen mitoitus: kahvelin ja pyörän välisen aukon suurin sallittukorkeus on 60 mm
ja suurin sallittu leveys 200 mm. Koko kärryjensallittu leveys on 140 - 165 cm.
Suositeltava koko kärryjen vähimmäispituus on 180 cm ja korkeus 70 cm.
Pinnasuojat ovat pakolliset. Kurasuojien käyttö ei ole pakollista.
Ponilla tulee käyttää potkuremmiä tai käyttää kilpakärryjä, jotka on varustettu asianmukaisella potkuesteellä (= välipuomi).
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49 § Kilpailijoiden esittely
Valjakot valmistautuvat esittelyyn hyvissä ajoin ja hakeutuvat omille paikoilleen.
Esittely tapahtuu kevyessä ravissa jonossa.
Ohjastajat tervehtivät tuomaristoa päätä kääntämällä. Valjakot menevät
esittelystä rauhallisesti omille lähtöpaikoilleen kuuluttajan antamien ohjeiden
mukaisesti. Esittelyn jälkeen ponit eivät saa poistua radalta ilman päälähettäjän
tai lähdönjärjestäjän lupaa.
Radoilla, joissa talliportti sijaitsee etukaarteessa, mennään esittelyyn aina
käänteisessä numerojärjestyksessä. Radoilla, jossa talliportti sijaitsee takakaarteessa, mennään 1000 - 1100 m matkoille (myös 2000 - 2100 m) esittelyyn käänteisessä numerojärjestyksessä. 1600 m matkoille mennään normaalissa (pienimmästä suurimpaan) numerojärjestyksessä.
50.1. Verryttely varikkoalueella
Kuten ravikilpailusäännöissä, mutta poikkeuksena: Kilpailuaikana A-kategorian
ponin saa luovuttaa ainoastaan 10 vuotta täyttäneelle henkilölle ja B-kategorian
ponin 12 vuotta täyttäneelle henkilölle. Kilpailuaikana ponia saa varikkoalueella
kärryistä tai ratsain verrytellä 16 vuotta täyttänyt henkilö, P-ajoluvallinen henkilö
tai ponin vastuuvalmentaja.
50.2. Verryttely radalla
Kuten ravikilpailusäännöissä, mutta poikkeuksena: Ponin lämmittelyn tulee radalla tapahtua vasten kilpailusuuntaa kahta ulommaista rataa pitkin, jollei muuta erikseen mainita.
Autolähdöissä rata voi halutessaan järjestää autolähtöharjoituksen, josta ilmoitetaan käsiohjelmassa.
51.1 § Poikkeukset volttaussäännöissä kapeilla radoilla ja tilapäisradoilla
Kapean radan säännöt eivät ole voimassa poniravilähdöissä.
57 § Ponin juoksun hyväksyminen tai hylkääminen
Kuten ravikilpailusäännöissä, mutta poikkeuksena: Jos poni juoksee kiellettyä
askellajia yhtäjaksoisesti enemmän kuin 100 metriä, sen juoksu tulee hylätä. Jos
poni toistuvasti juoksee kiellettyä askellajia eli laukkaa tai peitsiä yhteensä 150
metriä, sen juoksu tulee hylätä. Suurin sallittu laukkojen määrä on kaksi kappaletta. Kolmannesta laukasta poni tulee hylätä.
Jos poni laukkaa tai juoksee peitsiä sillä hetkellä, kun sen turpa leikkaa maalilinjan, sen juoksu tulee hylätä.
Loppusuoran laukkasääntö ei ole voimassa poneilla.
Ponin juostessa pitkähkön matkan epäpuhdasta ravia menetellään pykälän
22 määräämällä tavalla.
Kilpailutuomaristo voi määrätä kilpailukunnottoman, kanssakilpailijoille tai
ohjastajalleen vaarallisen ponin kilpailukieltoon.
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59.2.1 Varoitus
Varoitus annetaan kilpailijalle lievästä rikkomuksesta.
59.2.2 Sakko
Ponilähdöissä ei anneta sakkoja.
59.2.3 Ajo/kilpailukielto
Ajo/kilpailukielto annetaan kilpailijalle muista rikkomuksista.
66 § Kilpailusääntöjen muuttaminen
Muutosehdotuksia näihin kilpailusääntöihin voi tehdä Suomen Hippos ry. Suomen Hippoksen hyväksymät muutokset julkaistaan Kilpailukutsut-lehdessä sekä
erillisissä tiedotteissa www.hippos.fi -sivulla.
67 § Tulkintakysymykset
Kuten ravikilpailusäännöissä, mutta poikkeuksena: Jos syntyy erimielisyyksiä näiden sääntöjen tulkitsemisessa tai sattuu tapauksia, joita ei ole käsitelty Ravikilpailusäännöissä, Suomen Hippos ratkaisee asian.

Liite 1
Ponimonté
Ratsastaja
Ratsastajan mahdollinen punnitus tulee suorittaa ennen kilpailua kilpailuvarusteissa (turvaliivi, kypärä, saappaat ja merkinantoväline) ilman satulaa.
A-kategoria
Lähdöissä voi ohjastaa P-ajoluvan haltija, joka kyseisen kalenterivuoden aikana
täyttää enintään neljätoista (14) vuotta. Ratsastajan enimmäispaino varusteineen on 50 kg. Ponin säkäkorkeuden on oltava 100 - 107 cm. Lisäksi ratsukon on
oltava sopusuhtainen.
B-kategoria
Lähdöissä voi ohjastaa vain P- tai C-ajoluvalla. Ratsastajan enimmäispaino varusteineen on 55 kg, jos ponin säkäkorkeus on enintään 107,1 - 120,0 cm ja 65
kg, jos ponin säkäkorkeus on 120,1 - 130,0 cm. Lisäksi ratsukon on oltava sopusuhtainen.
Poni
Ponin on oltava 5-18-vuotias ja kilpailurekisterissä.
Varusteet
Ajovitsan enimmäispituus on 75 cm.
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