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Suomen Hippos ry pidättää oikeuden muutoksiin. 

KYVYT ESIIN JA SUOMEN HIPPOKSEN 3-VUOTISTESTI 
 

Vuonna 2018 3-vuotistesti järjestetään Kyvyt Esiin -tilaisuuksien yhteydessä tapahtuman toisella kerralla. 

Testi on avoin 3-vuotiaille hevosille ja ratsuponeille, jotka on merkitty FWB-/SRP-kantakirjan pääosastoon 

ja polveutuvat jalostukseen hyväksytystä isäoriista. Tavoitteena on antaa monipuolinen kuva nuorten 

hevosten laadusta rakenteen, askellajien ja esteominaisuuksien osalta. 

 

3-vuotistestiin kuuluvat seuraavat osa-alueet: 

 

1. Mittaus ja yleiskunnon tarkastus 

2. Rakenteen ja liikkeiden arvostelu 

3. Irtohypytys ja askellajien arvostelu vapaana 

4. Vapaaehtoinen ratsain esittäminen 2-3 hevosen ryhmissä (pl. ratsuponit) 

 

 

Testin kulku 

Testi alkaa hevosen mittauksella sekä tunnistetietojen ja yleiskunnon tarkistamisella. Mittauksen yhteydessä 

annetaan kansliaan hevospassi, jonka saa takaisin testin päätyttyä. Jokaisesta hevosesta tehdään lineaarinen 

profilointi rakenne-, askellaji- ja esteominaisuuksista. Lisäksi eri ominaisuudet arvioidaan numeerisesti 

palkintoluokan määrittämiseksi. 

 

Rakennearvostelussa lineaarisen profiloinnin lisäksi pisteytetään viisi kohtaa: 1) tyyppi, 2) pää, kaula ja runko, 

3) jalat ja liikkeiden säännöllisyys, 4) käynti ja 5) ravi. Kaikista arvostelukohdista annetaan 4-10 pistettä. 

Rakennepisteiden keskiarvoon vaikuttavat vain kohdat 1-3. 

 

Hevosen ja esittäjän varusteet 

Kaikissa osakokeissa hevosen tulee olla suitsittu nivelkuolaimin SRL:n kouluratsastuskilpailuja koskevien 

sääntöjen mukaisesti. Rakennearvostelussa suojat eivät ole sallittuja. Irtohypytyksessä hevosella tulee olla 

etujaloissa jännesuojat. Takajaloissa sallitaan SRL:n nuorten hevosten estesääntöjen mukaiset suojat.  

Lautakunta poistattaa suojat, mikäli ne eivät ole sääntöjen mukaiset. Hevosen esittäjällä tulee olla kypärä. 

 

Ratsain esittämisessä ratsastajalla tulee olla siisti ratsastusasu ja kypärä. Ratsastajalla saa olla raippa ja/tai 

kannukset. Hevosella saa olla etujaloissa jännesuojat, takajaloissa sallitaan SRL:n nuorten hevosten 

estesääntöjen mukaiset suojat. Apuohjat ja hyönteishuput eivät ole sallittuja. Lautakunta poistattaa suojat, 

mikäli ne eivät ole ohjeen mukaiset.  

 

Irtohypytys ja askellajien arvostelu vapaana 

Hevonen asetetaan ensin seisomaan lautakunnan eteen. Tämän jälkeen hevosen voi totuttaa alueeseen ja 

esteisiin. Hevonen päästetään irti askellajien arviointia varten lautakunnan ohjeiden mukaan. Askellajien 

osalta lineaarisen profiloinnin lisäksi pisteytetään 1) käynti, 2) ravi, 3) laukka 4) luonne ja yleisvaikutelma. 

Kaikista arvostelukohdista 

annetaan pisteitä 4-10, myös puolikkaita pisteitä voidaan käyttää. 
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Irtohypytys suoritetaan vasemmassa kierroksessa. Irtohypytyksen suorittavat järjestäjän nimeämät avustajat 

(3 henkilöä) tuomariston ohjeiden mukaan. Hevonen otetaan kiinni hevosen esittäjän toimesta aina kujan 

päässä ja siirretään ravissa kujan alkuun. 

Hevonen saa verrytellä hyppäämällä aloituskorkeudessa 70‐80 cm ennen arvostelun alkamista. Aluksi kaikki 

esteet ovat pystyjä. Tämän jälkeen c‐osa muutetaan okseriksi. Okseria korotetaan asteittain. Ohjeelliset 

maksimikorkeudet irtohypytyksessä ovat estehevosille 130 cm ja askellajihevosille 115 cm. 

 

  
 

Etäisyyksiä voidaan tarvittaessa muuttaa laukka‐askeleen mukaan. Estemateriaalina käytetään puomeja, 

lankkuja ja kavaletteja. C-osassa käytetään vain puomeja. Radan koko n. 20 m x 50 m. 

 

Esteominaisuuksista tehdään lineaarinen profilointi, minkä lisäksi pisteytetään 1) tekniikka ja kyky, 2) laukka 

3) luonne ja yleisvaikutelma. Kaikista kohdista annetaan pisteitä 4-10, myös puolikkaita pisteitä voidaan 

käyttää. 

 

Ratsuponien ohjeelliset maksimiestekorkeudet irtohypytyksessä ovat: 

 

Ylikorkeat 120 cm 

141-148cm 110 cm 

131-140cm 100 cm 

Alle 130cm 90 cm 

 

   
Etäisyyksiä muutetaan laukka‐askeleen ja ponin koon mukaan. 

 

 

Vapaaehtoinen ratsain esittäminen 

Ratsain esittämisen tavoitteena on, että hevonen kantaa itsensä ja ratsastajansa hyvässä tasapainossa 

hevosen ikä huomioiden. Hevonen suhtautuu tehtäviinsä positiivisesti ja sen toivotaan olevan 
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yhteistyöhaluinen, eteenpäinpyrkivä ja liikkuvan pehmeillä avuilla. Hevosen askellajien arviointi jatkuu 

ratsain esittämisen yhteydessä. 

 

Ratsain esittäminen suoritetaan 2-3 hevosen ryhmissä. Testin aluksi ratsastajat verryttelevät hevosia 

noin 5 minuuttia, jonka jälkeen ratsukot esittävät käynnin, ravin ja laukan tuomariston ohjeiden mukaan. 

 

 

Pisteytys ja palkitseminen 

Hevoset pisteytetään painottaen joko askellaji- tai esteominaisuuksia. 

 

I palkinto 

Rakenne ka   min. 7,6 

Askellaji tai este ka   min. 8,0 

Luonne ja yleisvaikutelma ka  min. 7,5 

 

II palkinto 

Rakenne ka    min. 7,0 

Askellaji tai este ka   min. 7,5 

Luonne ja yleisvaikutelma ka  min. 7,0 

 

Ratsuponien pisteytys: 

 

I palkinto 

Rakenne ka    min. 7,6 

Askellaji tai este ka    min. 8,0 tai 

askellaji- ja estepisteiden yhteiskeskiarvo  min. 7,5 

Luonne ja yleisvaikutelma (askellaji tai este) ka  min. 7,5 

 

II palkinto 

Rakenne ka     min. 7,0 

Askellaji tai este ka    min. 7,5 

askellaji- ja estepisteiden yhteiskeskiarvo   min. 7,0 

Luonne ja yleisvaikutelma (askellaji tai este)  ka min. 7,0 

 

Suomen Hippos ry palkitsee 3-vuotistestissä I ja II palkinnon saavuttaneet ruusukkein. Mahdolliset 

kasvattajapalkkiojärjestelmän kautta maksettavat rahapalkkiot ilmoitetaan myöhemmin. 

 

 

Lisätietoja: Eeva Lehtinen, eeva.lehtinen@hippos.fi, puh. 020 760 5262 
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