Suomen Ratsastajainliiton

Askellajiratsastusmerkki

Merkkisuorituksen vastaanottajan opas

Suomen Islanninhevosyhdistys SIHY ry:n
koulutusvaliokunta 2014

Askellajiratsastusmerkki täydentää SRL:n valikoimaa

Suomen Ratsastajainliito ratsastusmerkkien joukkooon liittyi vuoden 2014 alusta lähtien myös
askellajiratsastusmerkki. SIHY:n koulutusvaliokunnan työryhmä, johon kuuluivat FEIFratsastuksenohjaaja Riikka Räihä ja paikalliskerhotuomari Linda Åberg, valmisteli merkkiohjelman
kuluneen vuoden aikana yhdessä SRL:n Hanna Talvitien kanssa.

Askellajiratsastusmerkki on neljäs SRL:n lajimerkeistä. Käytössä ovat maastoratsastus-, valjakkoja lännenratsastusmerkit.

Hyväksyttyyn askellajiratsastusmerkkisuoritukseen vaaditaan osallistuminen teoriatunnille sekä
käytännön osuudet, jotka koostuvat hevosen varustamisesta ja ratsastuskokeesta.
Ratsastuskokeessa pitää ratsastaa 20x40-metrisellä kentällä lyhyt ohjelma. Se sisältää käyntiä,
tölttiä temponvaihteluin, laukkaa ja ravia. Varustamis- ja ratsastuskokeet arvostellaan asteikolla
hyväksytty-hylätty.

Merkin saavat vastaanottaa kaikki FEIF-ratsastuksenohjaajat (tasot I – III), kaikki
askellajiratsastuksen tuomarit sekä hevosharrasteohjaajat, jotka ovat itse suorittaneet näytöissään
askellajiratsastuskokeen.

Merkkejä saavat suorittaa kaikki SRL:n jäsenet. SRL:n merkkisäännöt löytyvät netistä:
http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliit
towwwstructure/44541_merkkisaannot_2014.pdf

Merkkipinssin hinta sen suorittajalle on 8 euroa ja merkin lisäksi saa SRL:n diplomin. Merkkejä
saavat tilata yksittäisten merkkisuorittajien lisäksi SRL:n jäsentallit ja -seurat. Mikäli
merkkejä suoritetaan islanninhevostalleilla, jotka eivät ole ratsastajainliiton jäseniä, tulee merkit
tilata SIHY:n kautta (koulutus@islanninhevonen.net).

Lisätietoja merkkisuoritusten järjestämisestä ja vastaanottamisesta saa SIHY:n
koulutusvaliokunnalta.

Askellajiratsastusmerkin osiot
OSASUORITUKSET


Osallistuminen teoriatunnille



Hevosen varustaminen



Hyväksytty ratsastuskoe

Teoriatunti:
• Islanninhevosen erityispiirteet
• Askellajiratsastuksen perusmerkin
suorittamisen läpi käyminen teoriassa

Ratsastuskoe:
• Aidattu vähintään 20 x 40 m alue
• Arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty

Askellajiratsastusmerkin ratsastuskokeen vastaanottaminen
– ohjeistus vastaanottajalle

OHJELMA:
1. Kaarrosta käyntiä vasempaan kierrokseen ohjat kontaktilla
Ohjat oltava kontaktilla ja ratsukon on lähdettävä vasempaan kierrokseen.
2. Käynnissä koko rata leikkaa
H – B Ratsastetaan syvälle kulmaan, diagonaalilla suora hevonen.
3. Oikeaan kierrokseen, siirtyminen tölttiin lyhyen sivun keskellä - 1 kierros tölttiä (lyhyillä sivuilla
hidasta tölttiä, pitkillä sivuilla tempon lisäys).
Tölttiä L – L , tempon lisäykset E – H ja M – B. Töltissä oltava tempoero hitaan ja lisäyksen välillä.
4. Töltissä koko rata leikkaa (tempo hitaasta keskitempoon).
E – M Ratsastetaan syvälle kulmaan, diagonaalilla suora hevonen.
5. Vasempaan kierrokseen 1 kierros tölttiä (lyhyillä sivuilla hidasta tölttiä, pitkillä sivuilla tempon
lisäys) – siirtyminen käyntiin lyhyen sivun keskellä.
Tölttiä C – C, tempon lisäykset H – E ja B – M. Töltissä oltava tempoero hitaan ja lisäyksen välillä.
6. Laukan nosto pitkän sivun lopussa, lyhyt ja pitkä sivu laukkaa. Hidastus ravin / töltin kautta
käyntiin.
Laukan nosto E. Laukkaa E – M. Hidastus käyntiin (ravin / töltin kautta). Laukan tulee nousta
kulmassa ja olla vasen laukka. Hidastuksen tulee olla kulmassa.
7. Siirtyminen pitkän sivun alussa raviin. Ravia 1 kierros. Siirtyminen käyntiin.
Siirtminen raviin H. Ravia H – H. Ravi voi olla harjoitusravia tai kevyttä ravia.
8. Käynnissä koko rata leikkaa – suunnan vaihto.
Koko rata leikkaa H – B. Käyntiä B – H. Ratsastetaan syvälle kulmiin ja diagonaalilla suora
hevonen.
9. Laukan nosto pitkän sivun lopussa, lyhyt ja pitkä sivu laukkaa. Hidastus ravin / töltin kautta
käyntiin.
Laukan nosto H. Laukkaa H – B. Hiastus käyntiin (ravin / töltin kautta). Laukan tulee nousta
kulmassa ja olla oikea laukka. Hidastuksen tulee olla kulmassa.
10. Siirtyminen pitkän sivun alussa raviin. Ravia 1 kierros. Siirtyminen käyntiin.
Siirtyminen raviin E. Ravia E – E. Ravi voi olla harjoitusravia tai kevyttä ravia.
11. Käynnissä pitkän sivun keskeltä kaartoon.
H alkavalta pitkältä sivulta kaartoon radan keskelle.
Merkin vastaanottaja voi yhden kerran ohjeistaa oikean radan ratsastamisessa.

Suoritus päättyy hylkäämiseen, jos








Hevosen varustamisessa vakava, turvallisuuteen vaikuttava virhe.
Hevosen huono kohtelu maasta käsin / ratsain.
Hevosen vakava tottelemattomuus.
Satulasta suistuminen / hevosen kaatuminen.
Väärä laukka.
Jos suorituskohdassa esitetään vaadittua askellajia alle puolet vaaditusta määrästä.
Ratsukko ei suorita radan tehtäviä tai suorittaa ne väärässä kohdassa. Suorituksen
vastaanottaja saa korjata väärän radan kerran.

Askellajien laatu suorituksen aikana
1. Askellajissa tulee olla puhdas perustahti
2. Tahtivirheet sallitaan, mutta ratsastustyyli ja itsearvio vaikuttavat kokeen läpäisemiseen

Askellajiratsastusmerkki 2014
Ratsastaja ja seura

_______________________________________________________________

Hevonen

_______________________________________________________________

Merkkisuorituksen järjestäjä _______________________________________________________________
Suoritusaika ja -paikka

_______________________________________________________________

Ohjelma
1. Kaarrosta käyntiä vasempaan kierrokseen ohjat kontaktilla.

2. Käynnissä koko rata leikkaa.
H–B

3. Oikeaan kierrokseen, siirtyminen tölttiin lyhyen sivun keskellä - 1 kierros tölttiä (lyhyillä sivuilla hidasta
tölttiä, pitkillä sivuilla tempon lisäys).
Tölttiä L – L , tempon lisäykset E – H ja M – B.

4. Töltissä koko rata leikkaa (tempo hitaasta keskitempoon).
E–M

5. Vasempaan kierrokseen 1 kierros tölttiä (lyhyillä sivuilla hidasta tölttiä, pitkillä sivuilla tempon lisäys) –
siirtyminen käyntiin lyhyen sivun keskellä.
Tölttiä C – C, tempon lisäykset H – E ja B – M

6. Laukan nosto pitkän sivun lopussa, lyhyt ja pitkä sivu laukkaa. Hidastus ravin / töltin kautta käyntiin.
Laukan nosto E. Laukkaa E – M

7. Siirtyminen pitkän sivun alussa raviin. Ravia 1 kierros. Siirtyminen käyntiin.
Siirtyminen raviin H. Ravia H – H.

8. Käynnissä koko rata leikkaa – suunnan vaihto.
Koko rata leikkaa H – B. Käyntiä B – H

9. Laukan nosto pitkän sivun lopussa, lyhyt ja pitkä sivu laukkaa. Hidastus ravin / töltin kautta käyntiin.
Laukan nosto H. Laukkaa H – B.

10. Siirtyminen pitkän sivun alussa raviin. Ravia 1 kierros. Siirtyminen käyntiin.
Siirtyminen raviin E. Ravia E – E

11. Käynnissä pitkän sivun keskeltä kaartoon.
H alkavalta pitkältä sivulta kaartoon radan keskelle.

Ratsastuksen perusmerkin suoritus on ___ hyväksytty ___ hylätty

Merkkisuorituksen onnistumiset
+

+

+

Kehittämiskohta
-

-

-

Vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennys
sekä merkkisuorituksen vastaanottamiseen oikeuttava koulutus

