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Irtohypytys ja askellajien arviointi tapahtuvat 

maneesissa. Oriin tulee olla valmisteltu tehtävää 

varten, jotta sen on helppo suoriutua kykyjensä 

tasolla. 

 

Hevonen tuodaan irtohypytykseen suitsittuna. 

Etujaloissa hevosella tulee olla jännesuojat. 

Takajaloissa sallitaan SRL:n estesääntöjen 

mukaiset suojat lukuunottamatta pinteleitä ja 

bootseja (huomioithan nuoria hevosia koskevat 

säännöt). 

 

Irtohypytys suoritetaan vasemmassa kierroksessa. 

Hypytyksessä tulee olla mukana omistajan 

nimeämiä avustajia, esittäjän lisäksi 1-2. Mikäli 

omistajalla ei ole käytössä omia avustajia, on siitä 

ilmoitettava etukäteen tilaisuutta Suomen 

Hippokseen, jolloin käytetään Suomen Hippoksen 

nimeämiä avustajia. Esittäjällä ja avustajilla tulee 

olla kypärä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hevonen saa verrytellä hyppäämällä kerran 

aloituskorkeudessa 70‐80 cm ennen arvostelun 

alkamista. Aluksi kaikki esteet ovat pystyjä. Tämän 

jälkeen C‐osa muutetaan okseriksi. Okseria 

korotetaan asteittain. Hevonen otetaan kiinni aina 

kujan päässä ja siirretään ravissa kujan alkuun. 

Etäisyyksiä voidaan tarvittaessa muuttaa laukka‐

askeleen mukaan.  

 

Estemateriaalina käytetään puomeja, lankkuja ja 

kavaletteja. Hyppykierroksen epäonnistuessa tulee 

kerran yksi ylimääräinen kierros. Radan koko n. 20 

m x 50 m. 
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I vaihe 

Askellajihevoset  Estehevoset 

n. 115 cm/3 kierrosta  n. 130 cm/5 kierrosta 

 

II vaihe 

Estehevoset 

n. 130 cm/5‐6 kierrosta 

Ratsuhevosten ohjeellinen maksimikorkeus 

irtohypytyksessä n. 130 cm 

 



  

Vuodesta 2018 alkaen 3-vuotiaiden askellajioriiden 

ensimmäinen ratsain esittäminen on korvattu 

liinassa juoksuttamisella. Ori esitetään 

suitsitettuna, juoksutusvyöllä ja sivuapuohjilla 

varustettuna. Oriilla saa olla jaloissaan oritestin 

sääntöjen mukaiset suojat. Oma esittäjä juoksuttaa 

oriin orilautakunnan ohjeiden mukaisesti. 

Juoksuttajalla tulee olla varusteina juoksutusliina ja 

–piiska sekä kypärä.  

Ori esittää liinassa kaikki askellajit molempiin 

suuntiin. Juoksutuksessa arvioidaan oriin 

luontaista tasapainoa ja liikemekaniikkaa sekä 

yhteistyökykyä. Sen toivotaan liikkuvan hyvässä 

tahdissa ja tasapainossa rennolla, tasaisella 

tuntumalla. Juoksutusta on hyvä harjoitella, jotta 

oriilla on edellytykset esittää parhaansa ja saada 

mahdollisimman hyvin oritta kuvaileva ja sen 

kehitystä tukeva arvostelu. Juoksutuksen kesto on 

noin kymmenen minuuttia. 

 

‐

FWB ‐hevosten jalostuksessa yksi tärkeä 

ominaisuus on ratsastettavuus. Hevosten 

toivotaan olevan yhteistyöhaluisia ja eteenpäin-

pyrkiviä sekä liikkuvan pehmeillä avuilla. 

Tavoitteena on, että hevonen kantaa itsensä ja 

ratsastajansa hyvässä tasapainossa oriin ikä 

huomioiden ja suhtautuu tehtäviinsä positiivisesti. 

 

Esteoriit suorittavat kaksi ratsain esittämistä, 

askellajioriit yhden. Oriit esitetään pareittain 

maneesissa. Ori talutetaan maneesiin. Ratsaille 

nousussa täytyy käyttää avustajaa ja avustajan 

tulee jäädä maneesiin odottamaan kokeen 

päättymistä. Avustajan tulee käyttää kypärää. 

 

Oriit esitetään kokeen valvojan ohjeiden mukaan 

käynnissä, ravissa ja laukassa sekä esitetään 

askeleen pidennykset. Ratsain esittäminen on 

kestoltaan noin viisitoista minuuttia. 

 

Oriilla saa olla jaloissa oritestin sääntöjen mukaiset 

suojat. Orilautakunta voi tarvittaessa vaihdattaa 

suojat, mikäli ne eivät ole ohjeen mukaiset. 

 

Oriiden esittäminen ratsain antaa monipuolisen 

kuvan jalostusoriilta vaadittavista ominaisuuksia, 

erityisesti yhteistyöhalusta ja tasapainosta. Ratsain 

esittäminen on yleisölle avoin tilaisuus. 

 

 


