
KILPAILUSÄÄNNÖT 

Suomen Vuonohevosyhdistys ry:n ratsastus- ja ajokilpailuja koskevat 
kilpailusäännöt Päivitetty 21.12.2020 
 
1§ - Vaatimukset hevoselle 

Kilpailuun ilmoittautuvan vuonohevosen tulee olla rekisteröity Suomen 
Hippos ry:n hevosrekisteriin vuonohevosena. Hevosella tulee olla 
virallinen hevospassi, joka tulee pyydettäessä esittää kilpailun järjestäjälle. 

Mestaruusluokkaan osallistuvan vuonohevosen passissa täytyy olla viisi 
sukupolvea rekisteröityjä vuonohevosia (ruudukot täynnä; osallistuva 
hevonen + neljä sukupolvea) sekä jalostukseen hyväksytyt isäoriit kaikissa 
sukupolvissa. 
Muihin vuonohevosluokkiin osallistuvan vuonohevosen passissa täytyy 
olla kolme sukupolvea rekisteröityjä vuonohevosia jalostukseen 
hyväksyttyine isäoreineen. 
Osallistuminen kilpailuihin voidaan evätä, mikäli hevosen 
rekisteritiedoissa ilmenee epäselvyyksiä tai puutteita. 

Este- ja kouluratsastusmestaruusluokkiin sekä valjakkoajon mestaruuteen 
osallistuvan vuonohevosen tulee olla vähintään viisivuotias. Käyttöajo- ja 
käyttöratsastusmestaruuskilpailuihin sekä muihin ratsastus- ja ajoluokkiin 
osallistuvien hevosten on oltava vähintään neljävuotiaita. 

2§ - Vaatimukset kilpailijalle 

Kilpailijan tulee olla Suomen Vuonohevosyhdistys ry:n jäsen ja 
jäsenmaksun tulee olla maksettu ennen kilpailun alkua. Kilpailijan tulee 
olla jonkin SRL:n seuran jäsen ja luokan tasoon tarvittava kilpailupa ja 
mahdollinen hevosmaksu täytyy olla maksettuna. Käyttöajo- ja 
käyttöratsastusluokissa sekä ratsastuksen harjoitusluokissa riittää SRL:n 
Greencard.  

 



3§ - Mestaruuden tavoittelu 

Mikäli kilpailija osallistuu (minkä tahansa lajin) mestaruusluokkaan 
useammalla kuin yhdellä hevosella, on hänen ilmoitettava 
kilpailukansliaan ennen kilpailun alkua, millä hevosella hän tavoittelee 
vuonohevosten mestaruutta.  

Hevonen voi tehdä korkeintaan kaksi kilpailusuoritusta per päivä joko 
saman tai eri kilpailijan kanssa. Valjakkoajossa noudatetaan SRL:n 
valjakkoajosääntöjä.  

Osallistuakseen vuonohevosten koulumestaruusluokkaan ratsukolla tulee 
olla hyväksytty tulos vähintään helposta B:stä ja estemestaruusluokkaan 
vähintään 70cm luokasta seuratasolla. Tulokset ovat voimassa 24 
kuukautta. 

4§ - Mestaruusluokkien määrittely 

Vuonohevosten kouluratsastusmestaruus kilpaillaan korkeintaan tasolla 
helppo A nivelsuitsituksella. 
Vuonohevosten esteratsastusmestaruus kilpaillaan korkeintaan tasolla 
80cm, arvostelumenetelmän päättää kilpailunjärjestäjä. 
Vuonohevosten käyttöajo- ja ratsastusmestaruus kilpaillaan erillisten 
JUF:in sääntöjen mukaisesti. 
Vuonohevosten valjakkoajomestaruuden kilpailutaso ja -laajuus 
määritetään vuosittain erikseen. 

Mestaruusluokkien lisäksi kilpailtavat muut luokat päättää kukin 
kilpailunjärjestäjä erikseen. 

5§ - Junioreiden palkitseminen 

Vuonohevosten mestaruuskilpailuissa palkitaan lajien parhaat juniorit 
este- ja kouluratsastuksessa. Palkitseminen aloitetaan vaativimman luokan 
parhaiten menestyneestä hyväksytyn suorituksen saaneesta kilpailijasta. 

 

 



6§ - Muut noudatettavat säännöt 

Kaikissa mestaruuslajeissa noudatetaan Suomen Ratsastajainliiton yleisiä 
kilpailusääntöjä (KS I Yleinen Osa). 
Kouluratsastusmestaruudessa noudatetaan lisäksi SRL:n 
kouluratsastussääntöjä (KSII Kouluratsastus). 

Esteratsastusmestaruudessa noudatetaan lisäksi SRL:n 
esteratsastussääntöjä (KSIII Esteratsastus). 
Käyttöajomestaruudessa noudatetaan lisäksi suomennettuja JUF:in 
Käyttöajokilpailusääntöjä  
Käyttöratsastusmestaruudessa noudatetaan lisäksi suomennettuja JUF:in 
Käyttöratsastussääntöjä. 
Valjakkoajomestaruudessa noudatetaan lisäksi SRL:n valjakkoajosääntöjä 
(KS IX Valjakkoajo). 

7§ 

Sääntöihin tulevista muutoksista ja poikkeuksista päättää yhdistyksen 
hallitus. 

 


