
KILPAILUKUTSU  

Hiekkalan Hevospalvelut & Suomenhevosliitto ry järjestävät:  

 

 

MAASTOTAITORATSASTUS JA MAASTOTAITOAJO- HARJOITUSKILPAILUT Hiekkalan Hevostilalla Laukaassa 

lauantaina 16.5 2015 klo 12.00 alkaen. 

 

Kilpailuluokat 

Luokka I  Keppihevosluokka, ei osallistumismaksua, kaikki palkitaan 

Luokka II  Tallivaruste.fi :Maastotaitoratsastuskilpailu, helppo, harjoituskilpailu. Tehtävät sijaitsevat 

tallissa ja kentällä. Luokkaan voi osallistua myös maastakäsin taluttaen. Osallistumismaksu 5€, osallistujia 

max 10. Kaikki palkitaan. 

Luokka III  Maastotaitoratsastuskilpailu, helppo, harjoituskilpailu. Tehtävät sijaitsevat tallissa, kentällä 

sekä maastossa. Luokkaan voi osallistua myös maastakäsin taluttaen. Osallistumismaksu 5€, osallistujia max 

10. 

Luokka IV  Maastotaitoajokilpailu, helppo, harjoituskilpailu, tehtävät sijaitsevat tallissa (valjastaminen), 

kentällä sekä maastossa. Osallistumismaksu 5€, osallistujia max 5. Esinepalkinnot, paras sh palkitaan. Lisäksi 

palkitaan paras yhteistyö. 

Kilpailussa sovelletaan Maastotaitoratsastuksen sääntöjä § 022 – 031 

Tehtävärata sisältää 16 maastotaitotehtävää, reitin pituus n 1.0 km, estekorkeus 20 – 40 cm. Avoin kaikille. 

Osallistua voi yksin, pareittain tai kolmen koplana. Osallistua voi ratsain, maastakäsin taluttaen tai 

ohjasajaen. Ratsukot arvostellaan erikseen. Paras suomenhevosratsukko palkitaan erikseen. 

Luokka II tehtävät sijaitsevat tallissa ja kentällä, luokka III tehtävät sijaitsevat tallissa, kentällä sekä 

maastossa. Avustajan käyttö on sallittua. Tuomari arvioi tehtäväsuoritukset. Ei ihanneaikaa. 

Maastotaitoajosäännöt 

12 maastotaitotehtävää, reitin pituus n. 1.0 km 

Osallistua voi yksin, pareittain tai kolmen koplana. Valjakot arvostellaan erikseen. Avoin kaikille. Paras 

suomenhevosvaljakko palkitaan erikseen. Ohjastaja voi osallistua vain yhdellä hevosella/ponilla. Avustajan 

käyttö harjoituskilpailussa on sallittu. Ei ihanneaikaa. Tehtävärataan voi osallistua koppakärryillä tai 

hiittikärryillä. Osakokeena ja ensimmäisenä tehtävänä arvioidaan harjoitussilavaljastuksen osaaminen. 

Muuta 

Ratsastajilla ja ohjastajilla pitää olla voimassa oleva ja ratsastuksen/ajon kattava vakuutusturva. 

Turvaliivin käyttö on kaikille osallistujille pakollinen. 



Maastotaidossa tavoitellaan hyvää yhteistyötä, rauhallisuutta ja levollisuutta hevosen kanssa maaston eri 

tehtävissä, iloista mieltä unohtamatta:). Rataan pääsee tutustumaan ennen kilpailun alkua. 

Ilmoittautumiset 

La 2.5.2015 mennessä Paula Jakonen p. 040 724 75 32, hiekkala@hiekkalanhevospalvelut.fi . Muista 

ilmoittaa kumpaan ratsastusrataan osallistut; pelkästään kentällä vai sekä kentällä ja maastossa 

suoritettavaan. Kannustamme osallistumaan kumpaankin maastotaitoluokkaan – ratsastus- ja ajoluokassa 

suomenhevoset palkitaan erikseen. Tallilta on mahdollista vuokrata hevosia osallistumista varten. 

Osallistumalla kumpaankin luokkaan (ratsain ja ajo), palkitaan suomenhevosratsukot/valjakot 

Suomenhevosliiton Moniottelu-loimella ja ruusukkeilla. 

Tervetuloa! 


