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Alkusanat 

Suomessa on ollut virallista keppihevostoimintaa vuosien ajan. Keppihevosmaailma on aina 
painottunut ratsastukseen. Pikkuhiljaa on alkanut ratsastuksen rinnalle kehittyä uusi 
keppihevostelu muoto, raviurheilu. Maassamme on pieni, mutta kasvava kanta aktiivisia ravitalleja 
ja osalla ratsutalleista on myös muutamia ravureita. Niinpä vuonna 2011 joukko innokkaita 
keppihevosihmisiä päätti panna pystyyn suomenkeppihevosraviyhdistyksen, joka valvoo virallisia 
kilpailuja ja pyrkii ylläpitämään harrastusta.  

        Selailet nyt skhry’n kilpailusääntöjä, jotka on tarkoitettu helpottamaan sekä osallistujan, että 
järjestäjien työtä. Järjestäjällä on oikeus ja velvollisuus soveltaa sääntöjä oman tarkoituksensa 
mukaiseksi.  

Hauskoja kärryttelyhetkiä toivottaa skhry’n ylläpito. 
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1 § Säännöt 

Suomen keppihevosravitoimintaa valvoo SKHRY. Virallisista kilpailuista täytyy aina ilmoittaa 
yhdistykselle. Virallisia sääntöjä säätävät vain skhry’n ylläpitäjät. Asioista päätetään yhdessä 
Suomenkeppihevosfoorumilla, jolloin kaikki saavat olla mukana päättämässä asioista. Kilpailun 
järjestäjä saa soveltaa sääntöjä niin kuin parhaakseen näkee, mutta mm. rotu- ja 
palkintopisteasioissa hänen on noudatettava tarkasti skhry’n sääntöjä. Mahdollisista muutoksista 
mm. matkanpituudesta on ilmoitettava kilpailukutsussa.  

2 § Rodut ja Kategoriat 

Virallisissa lähdöissä on neljä kategoriaa:  

- A-kategoria; alle 107 cm korkeat Shetlanninponit. Ei poikkeuksia. 
- B-kategoria; 107-130 cm korkeat ponit. Gotlanninrussit rekisteröidään rekisteriin 

automaattisesti, muut on anottava erikseen.  
- Kylmäveriset; Suomenhevoset, Pohjoisruotsinhevoset ja Dølenhevoset. Muut anottava erikseen. 
- Lämminveriset; Amerikan- ja Ranskanravurit. 

Lisää rekisteröinnistä skhry’n sivuilla.  

 

3 § Viralliset ja epäviralliset lähdöt 

Jokainen halukas saa pitää virallisia, sekä epävirallisia kilpailuja. Vain virallisissa kilpailuissa jaetaan 
palkinto pisteitä. (Katso ”palkinnot”-kohta) Tämä edellyttää, että järjestäjä noudattaa SKHRYn 
sääntöjä mahdollisimman tarkasti. Järjestäjä saa silti soveltaa sääntöjä, jos niin parhaaksi näkee. 
Muutoksista, jotka vaikuttavat kilpailujen kulkuun olennaisesti, on ilmoitettava kilpailukutsussa. 
Lisäksi kaikki viralliset kilpailut on ilmoitettava viimeistään päivää ennen kilpailujen järjestämistä 
skhry’lle. Tämä varmistaa, etteivät ihmiset ilmoita ansaitsemattomia pisteitä. Mikäli näitä sääntöjä 
rikotaan tai epävirallisia kilpailuja väitetään virallisiksi, järjestäjälle tulee kolmen (3) kuukauden 
kilpailun järjestämiskielto. 

 

4 § Normaalit startit 

Normaalistarteissa kilpaillaan ”kevytkärryillä” eli kottikärryillä, skhry’n omilla kärryillä tai muilla 
hyväksytyillä kärryillä. Lisää tästä varuste-osion ”kärryt”-kohdassa. Näissä starteissa kilpailee 
mieluiten 5- 10 valjakkoa, radan leveyden mukaan. (Lisää ”radat”-kohdassa.) Lisäksi näissä 
starteissa pyritään noudattamaan mahdollisimman tarkasti annettuja standardeja.  
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5 § Sekalähdöt 

Sekalähdöissä kilpaillaan millä tahansa kärryllä, jotka täyttävät skhry’n kilpailuvaatimukset. Niistä 
lisää ”kärryt”-kohdassa. ”Palkinnot”-kohdasta löydät sekalähtöjen palkintoasetukset. Järjestäjä 
vastaa siitä, kuinka monta valjakkoa lähtöön pääsee. Tarkemmat suositukset ”radat”-kohdassa. 

 

6 § Kilpailukutsut 

Järjestäjä velvoitetaan tekemään kilpailukutsu ja julkaisemaan se mahdollisimman aikaisin ennen 
kilpailuja. Kutsussa täytyy ilmetä aika, paikka (Irl-kilpailuissa), kategoriat ja juostavat matkat. Mikäli 
ilmenee joitain muutoksia, jotka vaikuttavat merkittävästi kilpailujen kulkuun, ne on hyvä ilmoittaa 
kilpailukutsussa tai erikseen osallistujille. Kilpailukutsu on hyvä linkittää samalla myös skhry’n 
sivuille, kun järjestäjä ilmoittaa kilpailuista. (Ohjeet ilmoittamiseen skhry’n sivuilla.) 

 

7 § Rekisteri 

Vain suomenkeppihevosraviyhdistyksen rekisterissä olevat hevoset voivat ansaita pisteitä 
virallisissa lähdöissä. Rekisteröimättömätkin hevoset voivat osallistua, mutta ne eivät hyödy 
mitenkään ansaitsemistaan pisteistä. Rekisteriin voi ilmoittaa hevosensa skhry’n sivuilla, ohjeet 
löytyvät sieltä. Rekisteriin otetaan kategorioittain hevosia ja poneja. Katso 2 § Rodut ja Kategoriat. 

 

8 § Hylkäykset ja kilpailukiellot 

Hevosen suoritus voi hylätä seuraavista syistä: 

- Pitkä laukka; hevonen laukkaa yli kaksi kertaa tai 5 metriä. 
- Ohjastajan asiaton käytös; huutelu, muiden valjakoiden häirintä. 
- Väärät varusteet; kiellettyjen varusteiden käyttö. 

Lisäksi valjakko voidaan hylätä, mikäli ohjastajalla on kilpailukielto tai järjestäjän päättämästä 
muusta syystä. 

Kilpailu- tai järjestämiskiellon henkilö voi saada toistuvista rikkeistä tai asiattomasta 
käytöksestä. Järjestäjä voi jättää skhry’lle huomautuksen jonkun henkilön rikkeistä. 
Kilpailukiellon voi saada kun on saanut kolme (3) huomautusta. Kilpailukiellon voi myöntää 
vain skhry’n jäsen. Järjestämiskiellon määrää skhry’n ylläpitäjä tai jäsen. Järjestämiskielto voi 
seurata järjestämiseen liittyvistä rikkeistä. ( Kilpailijat ilmoittavat skhry’lle, mikäli huomaavat 
virheitä järjestelyissä. ) 
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9 § Palkinnot 

Virallisissa kilpailuissa jaetaan tavarapalkintojen lisäksi palkintopisteitä. Tämä edellyttää, että 
kilpailut ovat noudattaneet kilpailusääntöjä ja niistä on ilmoitettu tarpeeksi aikaisin skhry’lle. 
Pisteytys: (Normaalit lähdöt) 

1. 100 pistettä 
2. 75 pistettä 
3. 50 pistettä 
4. – 5.  25 pistettä 

Muille puhtaan juoksun tehneille myönnetään 10 pistettä. 

Pisteytys: (Sekalähdöt) 

1. 50 pistettä 
2. 35 pistettä 
3. 25 pistettä 
4. -5. 10 pistettä 

Muille puhtaan juoksun tehneille myönnetään 5 pistettä. 

Irl-kilpailuissa voidaan antaa myös tavarapalkintoja tai voittajanloimia. Näistä vastaa järjestäjä. 

 

Irl-toiminta 

      10 § Järjestäjälle 

Järjestäjä vastaa kilpailujen toteuttamisesta, sääntöjen noudattamisesta ja esineistöstä. (mm. 
palkinnot ja numerolaput) Jokainen saa tehdä järjestelyt tavallaan ja muokkailla sääntöjä hitusen 
esimerkiksi rataansa sopiviksi. 

      11 § Osallistujille 

Osallistujilla on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa järjestäjän virheistä ja rikkomuksista järjestäjälle tai 
skhry’lle. Osallistujan on kuitenkin noudatettava järjestäjän antamia ohjeita ja skhry’n sääntöjä. 

      12 § Kilpailuradat 

Radan jossa kilpailut järjestetään, on oltava koko matkalta tasaisen leveä. Suositeltava leveys on 5-
10 metriä. Suositeltava määrä valjakoita on yksi valjakko/metri. Normaalilähdössä radalle mahtuu 
useampikin valjakko. Radan pituudesta vastaa järjestäjä, mutta suositeltavat matkat olisivat: 
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a-poneilla n. 100m 

 b-poneilla n. 150m  

hevosilla n. 200m eteenpäin 

 Pituudet ilmoitetaan aina kilpailukutsussa. 

 

      13 § Lähetys 

Lähetys tapahtuu linjalähetyksenä maaliviivalta. Mikäli kilpailu järjestetään pyöreällä tai soikealla 
radalla, eniten pisteitä ansainneet tai vanhimmat ratsukot ovat uloimpana. Lähetys tehdään 
seuraavan laisesti: ”Yksi, kaksi”-komennoilla kilpailijat valmistautuvat linjalla ja kun tulee ”aja”-
komento valjakot lähtevät liikkeelle. Pyöreillä, soikeilla ja kaartavilla radoilla numero yksi starttaa 
sisäradalta, kaksi hänen vierestä jne. Samoin suoralla, valjakot lähtevät pienimmästä suurimpaan 
numerojärjestyksessä oikealta vasemmalle.  

Url-toiminta 

      14 § Järjestäjälle 

Järjestäjällä on url-kilpailuissa helpompi asema. Hän varmistaa, että osallistujat toimivat 
ohjeittensa mukaisesti ja sääntöjä noudatetaan. Muuten kilpailuissa pätee url-kilpailujen 
toimintamalli. Järjestäjän on lisäksi muistettava mainita, että kyseessä ovat url-kilpailut. 

      15 § Osallistujille 

Osallistujaa ei velvoiteta omistamaan sääntöjen mukaisia kärryjä url-kilpailuissa. Muuten hän 
noudattaa irl-kilpailujen sääntöjä. 

Monté 

       16 § Monté 

Montéssa eli raviratsastuksessa ratsukot kilpailevat ratsastettavasta nopeudesta. Lähetys, säännöt 
ja startit ovat samanlaisia kuin normaaleissa kärry-lähdöissä.  

Varusteet 

        17 § Suositukset 

Suomenkeppihevosraviyhdistys suosittelee kaikille kilpailijoille obersekkiä, joka kiinnitetään 
keppiin tai kärryihin, ravikuolaimia, rintaremmiä ja montéssa monté-ohjia. Nämä eivät kuitenkaan 
ole pakollisia varusteita. Jokaisen on huolehdittava, että hevonen pysyy kiinni kärryissä, eikä se 
häiritse kanssakilpailijoita.  
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18 § Kielletyt ja tarkkailtavat varusteet 

Skhry tarkkailee kielisiteiden, raippojen, silmälappujen ja muiden erikoisvarusteiden käyttöä. 
Kiellettyjä ovat yli metrin pitkät raipat tai varusteet, jotka haittaavat muita kilpailijoita. 

          

19 § Kärryt 

Normaaleihin lähtöihin tarvitaan kottikärryt, skhry’n suosittelemat kärryt 
(http://skhry.webs.com/karryt.jpg) tai muut hyväksytyt kärryt. (Voi anoa skhry’n vieraskirjassa.) 
Kottikärryissä on huomioitava, että mikäli kottikärryjen alla olevat ”tukiputket” ovat yli 30 cm 
korkeat, ne on irrotettava lähdön ajaksi, jos se on mahdollista. 

Sekaluokkiin hyväksytään kaikki kärryt jotka ovat alle 130 cm leveitä ja alle 150 cm pitkiä. myös 
normiluokkien kärryt käyvät. 

 

Erikoisasetukset ja lisäykset 

 

 

 

Säännöt koottu sh-foorumin aiheeseen liittyviltä sivuilta. Koonnut Tyti. Kuva © Moonie, 

Skhry, (www.skhry.webs.com) 
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