
ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA

Tehtävä Laukka, ravi ja 100 muuta, ratsastus

Sarja HA

Rastipäällikkö Rea Tiihonen

Vartion numero Vartion nimi Sarja

 HA

Arvostelija Arvostelijan puhelinnumero Aloitusaika Palautusaika

10 rp=1p

RAAKAPISTEET 4 3 2 1 0

ARVOSTELUKOHDE 1

Selkään nouseminen
nousi omin avuin, 

hevosen vasemmalta 

puolelta

Tarvitsi apua, 

apuvälineen tai väärältä 

puolelta

Ei päässyt selkään

Alastulo 

siististi ja oikein naama 

hevoseen päin, 

hevosen vasemmalle 

puolelle

väärin, mutta 

kontrolloidusti

Hallitsemattomasti 

(putosi, tarvitsi apua, 

tms.)

Käyttäytyminen
Turvallisuuden 

huomioon ottaen

välttävä turvallisuuden 

huomiointi

Ilmeinen tai tahallinen 

turvallisuusriski

ARVOSTELUKOHDE 2

Ratsastusasento Hyvä ryhti, OLK linja
istuu kumarassa, polvet 

ylhäällä
väärä asento

Ohjista pitäminen ohjat oikein
 ohjat kädessä mutta 

väärin
ohjat väärin

Jalat jalustimessa oikein jalustimessa jalustimessa väärin ei jalustimessa

ARVOSTELUKOHDE 3

Liikuttu matka yleisesti
Hevonen liikkui 

suunnilleen radan 

pituisen matkan 

Hevonen liikkui noin 

puolet radan 

pituudesta

liikkui joitakin askelia Hevonen ei liikkunut

Merkityn radan kiertäminen  kiersi 4 kiersi 3 kiersi 2 kiersi 1 kiersi 0
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Tehtäväkäskyn vastainen suoritus tai muuta huomioitavaa



ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA
Tehtävä
Sarja
Rastipäällikkö

Vartion numero Vartion nimi Sarja
HA

Arvostelija Arvostelijan puhelinnumero Aloitusaika Palautusaika
10rp=1 piste

RAAKAPISTEET 4 3 2 1 0
ARVOSTELUKOHDE 1

käyttäytyminen ja 

turvallisuus

huomioi hevosen hyvin, 

on rauhallinen

hätäinen, korottaa 

ääntä, huomioi hevosta 

vähän

ei huomioi hevosta

ARVOSTELUKOHDE 2

harjaus ja kavioiden 

putsaus

harjattu selkä, jalat, 

harja, häntä ja kaviot 

putsattu

harjattu osittain, ei 

putsattu kavioita

ei harjattu, ei putsattu 

kavioita

ARVOSTELUKOHDE 3

satula
selässä, oikea 

kohta, oikein päin, 

vyö kiristetty

selässä, oikea 

kohta, oikein päin, 

vyö kiristämättä

selässä, väärä kohta, 

oikein päin, vyö 

kiristämättä

selässä, väärin päin ei selässä

suojat
oikein päin, 

tarpeeksi tiukalla

oikein päin, 

löysällä
väärin päin, tiukalla väärin päin, löysällä ei laitettu

pintelit
patjat, pinteli oikein 

ja sopivan tiukalla

patjat ja pinteli, 

löysällä

pinteli sopivan tiukalla, 

ei patjaa
pinteli löysällä ei laitettu

suitset
oikein laitettu, 

hihnat kiristetty, 

ohjat kaulalla

oikein laitettu, 

hihnat kiristetty, 

ohjat roikkuu 

maassa

päässä, hihnat löysällä päässä, hihnat auki ei laitettu
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Tehtäväkäskyn vastainen suoritus tai muuta huomioitavaa



Laukka, ravi ja sata muuta

Oikeat vastaukset

A Tunnistus

1.                  Riimu

2.                  Loimi

3.                  Kumisuka

4.                  Kuolaimet

5.                  Kuljetussuojat

6.                  Jännesuojat

7.                  Kaviokoukku

8.                  Jalustin


