
 

Yleistä ratsastusluokista 
 

Tuomari muodostaa kokonaiskuvan esitettävästä luokasta sekä ratsukoista niiden esiintyessä ryh-

mässä. Harjoittelussa tulee huomioida, että ponin tulee toimia ratsastajansa kanssa moitteettomasti 

kaikissa askellajeissa myös ryhmässä. Ponin tempoa tulee pystyä kontrolloimaan ryhmän mukaisek-

si, pysyen samassa askellajissa. Tarvittaessa tästä voidaan poiketa tuomarin ohjeistuksella esim. 

niin, että selkeästi muita hitaampi ratsukko tekee pienempää uraa, jotta kaikki saavat tasavertaisen 

mahdollisuuden ponin liikkeiden esittämiseen.  

 

Yksilösuorituksessa tulee miettiä viiden minuutin aikarajan sisällä esitettäväksi seuraavat asi-

at: käyntiä, kevyttä ravia, vähintään puoliympyrät (20 m) molempiin suuntiin, temponlisäys ravissa, 

harjoituslaukka molempiin suuntiin, vähintään puoliympyrät (20 m) molempiin suuntiin myötälau-

kassa, pysähdys ja peruutus neljä askelta.  

 

Yksilösuoritus alkaa alkutervehdyksellä ja päättyy lopputervehdykseen. Harjoittelussa tulee pohtia 

oman ponin vahvuuksia ja korostaa niitä ohjelman suunnittelussa. Pikamarssina listassa lueteltujen 

asioiden esittämistä tulee välttää, mutta ohjelmassa kuitenkin tulisi olla riittävästi vaihtelua askella-

jin ja suunnan osalta, jotta arvio ratsukon yhteistyöstä, ponin kuuliaisuudesta sekä ratsastajan taito-

tasosta tulee esille yksilöohjelmaa suoritettaessa. Ratsastajan ja ponin yhteistyön tulisi olla sauma-

tonta ja suorituksesta tulee välittyä tunne, että molemmilla on hauskaa. 

 

Ravijaksot esitetään kevyessä ravissa, antaen ponin selälle enemmän vapautta. Kyse ei ole koulurat-

sastuksesta, vaan ratsukon arviointikohdat ovat seuraavat:  

- ponin soveltuvuus käyttötarkoitukseen, käytös  

- yleisvaikutelma  

- rotutyyppi, liikkeet ja rakenne  

- ohjelma  

- ratsukon/valjakon ulkoasu.  

 

Maasta esittäminen on tärkeä osa ratsastusluokkaa ja myös tähän osioon tulee valmistautua huolella. 

Ponin tulee seistä paikallaan satulaa riisuttaessa sekä takaisin laittaessa. Ratsukolla tulee olla avus-

taja, joka pitää satulaa sekä tuo harjan ponin siistimistä varten, kun satula riisutaan. Maasta esitettä-

essä tuomari katsoo ratsukon yhteistyön sujuvuutta, esittämistaitoja sekä ponin rakennetta ja liikkei-

tä ilman ratsastajan vaikutusta poniin.  Ratsukko on arvosteltavana koko luokan keston ajan, myös 

odottaessaan kaarrossa omaa vuoroaan. 

 

Ratsastusluokkiin poni satuloidaan ilman satulahuopaa tai käytetään sopivan kokoista satulanmuo-

toista, neutraalin väristä satulahuopaa. Satulan alla voi olla myös romaani tai muu satulan sopivuu-

den kannalta tärkeä apuväline. Kankikuolaimet, gägit ja hackamore eivät ole sallittuja kuolaimia. 

Muut kuolaimet sekä kuolaimettomat suitset on sallittuja. Turparemmi on pakollinen varuste.  Apu-

ohjien ja suojien käyttö on kielletty. 

 

Horse & Hound, vinkkejä ratsastusluokkiin:  

http://www.horseandhound.co.uk/features/how-to-show-a-small-breed-mountain-and-moorland-

531629 

 

http://www.horseandhound.co.uk/features/how-to-show-a-large-mountain-and-moorland-532435 

 

Videolinkkejä:  

https://www.youtube.com/watch?v=y4rnv7YgJFw 

https://www.youtube.com/watch?v=nU4aReoDDSY 

http://www.horseandhound.co.uk/features/how-to-show-a-small-breed-mountain-and-moorland-531629
http://www.horseandhound.co.uk/features/how-to-show-a-small-breed-mountain-and-moorland-531629
http://www.horseandhound.co.uk/features/how-to-show-a-large-mountain-and-moorland-532435
https://www.youtube.com/watch?v=y4rnv7YgJFw
https://www.youtube.com/watch?v=nU4aReoDDSY


https://www.youtube.com/watch?v=T2-wDL4GPWw 
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