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OHJEITA JÄRJESTÄMISEEN

Kartoita paikka missä kilpailu on mahdollista ja turvallista 
järjestää. Paikka olisi hyvä olla sellainen, josta löytyy 
vähän metsää, peltoa, tietä tai jotain edellä mainituista. 
Kilpailut voidaan järjestää myös joko kokonaan kentällä, 
osittain kentällä, kokonaan maastossa tai osittain 
maastossa. Talutusluokat ja ihan pienten luokat on hyvä 
järjestää kentällä tai tallin lähiympäristössä. 

Pohdi kenen kanssa yhdessä voisit kilpailut järjestää. 
Tarvitset monta tehtävätuomaria ja muita kilpailussa 
tarvittavia toimihenkilöitä. Etsi sellaisia henkilöitä, joilla 
on ennestään kokemusta kilpailujen järjestämisestä tai 
kilpailuissa toimitsijana olemisesta. Kokemuksen ei 
kuitenkaan tarvitse välttämättä olla 
mastotaitokilpailuista. Huomioi paikalliset 
hevosystäväinseurat ja esimerkiksi myös 4H. 

Päätä mitä luokkia järjestät. Suositeltavaa olisi järjestää 
myös ajoluokka. Tehtävärata voi hyvin toimia pienin 
muutoksin sekä ratsastuksessa, että ajossa.



Ohjeet jatkuu…

Kutsu lähiympäristön hevosihmisiä koolle ja suunnitelkaa yhdessä ajankohtaa järjestämiselle. Kannattaa 
katsastaa samalla alueen kilpailut ja ravit, ettei ajoita kilpailuja samaan ajankohtaan.

Kokoa tarvittava määrä tuomareita. Helpoissa luokissa voi olla esimerkiksi 10 tehtävää, joista osa voi olla 
lähellä toisiaan, jolloin yksi tuomari voi tuomaroida samalla toisenkin tehtävän. Vaikeassa ja vaativassa 
luokassa tehtäviä on hyvä olla 16. Niissäkin osa tehtävistä voi sijaita lähellä toisiaan, jolloin yksi tuomari 
voi tuomaroida kaksi tehtävää samalla. Tuomarin tulee olla sellainen, joka tunnistaa mahdolliset 
vaaratilanteet ja osaa tarvittaessa puuttua ja auttaa tilanteissa.

Perehdy sääntöihin, arvosteluperusteisiin ja tulospöytäkirjaan. Mukana on hyvä olla yksi sellainen 
tuomari, joka tuntee pääpiirteittäin kilpailujen säännöstöä, esimerkiksi mm. yleisen osan säännöt. 
Säännöissä on paljon asiaa ja tekstiä, mutta ne kannattaa lukea käytännönläheisesti kohta kerrallaan 
sovittaen ne omiin suunnitelmiin.  Pääasia on se, että kilpailut pystytään järjestämään turvallisesti ja 
hevosten sekä ihmisten hyvinvointi kaikessa huomioiden. Tärkeintä on kivat kisat ja iloinen meininki. 



SUUNNITELLAAN TARKEMMIN

Suunnittele tehtävärata ja tehtävät. Pohdi jo samalla miten tehtävä 
pitää suorittaa. Käytä mahdollisimman paljon luonnollisia tehtäviä: 
puupujottelut, ojat, oksien alitukset, tukkipuomit, jyrkät ylä- ja alamäet 
jne. Muista – vain mielikuvitus on rajana. 

Maastossa kohtaamme myös yleensä sauvakävelijöitä, autoja, mopoja, 
potkureita, joten järjestä sinne kaikkea sellaistakin, joita maastossa 
saatamme hevosen kanssa kohdata. Kilpailuissa on ollut myös naapurin 
opettaja tehtävällä, jossa piti tunnistaa puulajeja! Erilaiset tehtävät ovat 
myöskin varsin toivottavia.

Pyydä rotuyhdistyksiä mukaan palkitsemaan kilpailijoita.  



KILPAILUUN VALMISTAUTUMISTA
Kirjoita tehtäväkuvaukset osallistujille ja tuomareille (selkeä ohje tähän 
löytyy sääntöjen lopusta). 

Tulosta ja kopioi kilpailuissa tarvittavat lomakkeet (lähtölista, pöytäkirjat 
tuomareille, tehtäväkuvaukset, ratapiirros, tulospöytäkirjat kanttiiniin).

Hommaa palkintoja. Muista ilmoittaa viikkoa ennen kilpailujen alkua 
niille palkitsijoille, jotka toimittavat palkintoja postitse.

Askarrelkaa nuorten kanssa yhdessä valkoiset ja punaiset liput tehtävien 
merkitsemiseen.

Riittävästi tekijöitä järjestämiseen ja selkeästi tehtävien/vastuiden jako 
(kanslia, kanttiini, paikoituksen ohjaaja tarvittaessa, tulosten laskijat, 
lähetit, tehtävätuomarit, valokuvaaja, kilpailujen päätuomari ja 
kilpailujohtaja). Muista laittaa sponsoreille sähköpostitse tulokset ja 
kuvat.

Tehtävätuomareiden koulutus mieluiten jo ennen kilpailupäivää, mutta 
viimeistään kilpailupäivän aamuna.



Kiitos!

Rohkeasti vaan järjestämään! Neuvoja 
järjestämiseen saa varmasti!

Tärkeintä on se, että rakennetaan rata ja 
tarjotaan mahdollisuus osallistumiseen ja 
oppimiseen.


