Toimihenkilökoulutus

Ravien toimihenkilöt
Ravikilpailusäännöissä (4 §) määritellään kilpailutoimihenkilöt, jotka valitaan jokaisiin raveihin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Valvoja
2. Kilpailutuomaristo
3. Maalituomari
4. Päälähettäjä
5. Lähettäjät, lähtöauton kuljettaja
6. Kilpailueläinlääkäri, eläinlääkärin avustajat
7. Tasoitustenlaatija
8. Lähdönjärjestäjä
9. Varikkoalueen valvoja
10. Valjakkotarkkailija
11. Kuuluttaja/selostaja/haastattelija
12. Kengittäjä
13. Ratamestari
14. Ravikilpailuissa pitää olla ensiapujärjestelmä, joka sisältää hoitohenkilöstön ja hoitovälineistön. Hoitohenkilöstön
toimiaika alkaa tunti ennen ensimmäistä lähtöä ja päättyy aikaisintaan 15 minuuttia viimeisen lähdön jälkeen.

Ravien toimihenkilöt
•

•

•

Edellä mainittujen lisäksi kilpailutoimihenkilöihin kuuluvat raviradan vakituisessa palveluksessa
olevat henkilöt, sihteerit ja muut kilpailutoiminnan toimihenkilöt.
Kilpailutoimihenkilöt eivät saa olla 18 vuotta nuorempia eivätkä voi toimia täytettyään 71 vuotta.
Suomen Hippos voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksia kilpailutoimihenkilöiden ikärajoihin.
Raviradat voivat hakea toimihenkilöiden yläikärajaan jatkoa vuosittain (enintään kolme vuotta).
Tuomareiden osalta vuosittainen jatkoaika alentaa tuomariluokitusta luokittain alaspäin.
Kilpailutoimihenkilö ei saa totoraveissa toimiessaan osallistua koko kilpailupäivänä kilpailuihin
ohjastajana.

Toimihenkilön jääviys
•
•

•

•

•
•

Kilpailutoimihenkilön jääviyssäännöt koskevat toimihenkilöryhmiä 1-4, 6 ja 7. Jääviysmääräysten toteutuessa, ei
toimihenkilö saa tämän lähdön aikana olla toimessaan, eikä toimia tasoitustenlaatijana.
Kilpailutoimihenkilö on jäävi, jos hän:
• omistaa yli 10 % lähtöön osallistuvasta hevosesta. Jos hevosen omistajaksi on merkitty rekisteröity tallinimi
tai oikeushenkilö, josta kilpailutoimihenkilö omistaa yli 10 %, hevonen katsotaan hänen omistamakseen.
• on lähtöön osallistuvan hevosen vastuuvalmentaja tai kasvattaja (yli 10 %)
Kilpailutoimihenkilö on jäävi, jos hänellä:
• on erityisen läheinen suhde tai taloudellinen riippuvuus lähtöön osallistuvan hevosen omistajaan, ohjastajaan
tai valmentajaan. Erityisen läheisellä suhteella tarkoitetaan tässä tapauksessa parisuhdetta tai
yhteisasumista. Taloudellinen riippuvuus tulee kyseeseen esimerkiksi, jos toimihenkilö on työsuhteessa
lähtöön osallistuvan hevosen omistajaan tai valmentajaan.
Kilpailutoimihenkilö on jäävi, jos hänen lähisukulaisensa (vanhemmat, avio- ja avopuoliso, lapset sekä sisarukset):
• ohjastaa tai valmentaa lähtöön osallistuvaa hevosta
• omistaa yli 10 % lähtöön osallistuvasta hevosesta. Jos hevosen omistajaksi on merkitty rekisteröity tallinimi
tai oikeushenkilö, josta edellä mainittu henkilö omistaa yli 10 %, hevonen katsotaan hänen omistamakseen.
Kilpailutoimihenkilön tulee ilmoittaa jääviyksistään valvojalle ja tällä on yksittäistapauksissa oikeus puuttua niihin.
Suomen Hippoksen kilpailutoimisto voi perustellusta syystä myöntää poikkeuksia jääviysmääräyksiin.

Ravien toimihenkilöt
•

•

Työnjako: Toimihenkilöiden välinen työnjako on oltava selkeästi sovittuna jo hyvissä ajoin ennen
ravipäivää (nimet myös käsiohjelmassa!). Ravikilpailusäännöissä määritellään kunkin toimihenkilön
vastuualueet. Mikäli toimihenkilöillä on osaamista useampaan tehtävään, eri raveissa on suotavaa
vaihdella toimenkuvia.
Aktiivinen ote tehtäviin suotavaa. Katse radalle/esittelyrinkiin, ei oman kännykän käyttöä tms.
Muistettava, että raveissa ollaan töissä, ei keskitytä pelkästään kavereiden kanssa seurusteluun.

Päälähettäjä ja lähettäjät 7 §
•

•
•

Päälähettäjä ja lähettäjät ohjaavat ja valvovat kilpailijoita verryttelyssä, esittelyssä, lähtöön
järjestäytymisessä, lähdössä ja juoksun aikana.
Päälähettäjä ja lähettäjät seuraavat juoksun kulkua.
Rikkomuksen tai onnettomuuden sattuessa päälähettäjä ilmoittaa siitä kilpailutuomaristolle.

Kilpailueläinlääkäri 8§
• Kilpailueläinlääkäri on kilpailujen ylin eläinsuojeluvalvoja.
•

Hänen tehtäviinsä kuuluu joko yksinään tai muiden kilpailutoimihenkilöiden kanssa hoitaa
seuraavat tehtävät:
•
Valvoa eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä muiden
eläinten käsittelyä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista.
•
Valvoa rataolosuhteita.
•
Valvoa valjastusta ja varustusta sekä hevosen kilpailukelpoisuutta.
•
Valvoa 45§:ssä määriteltyjen aineiden ja toimenpiteiden käytöstä annettujen määräysten
noudattamista ja ottaa tarvittavia näytteitä.
•
Tarkastaa hevoset ja varusteet esittelyyn kokoonnuttaessa.
•
Päättää kilpailujen peruuttamisesta. (kts. 44 §)
•
Päättää kilpailujen jatkamisesta tai keskeyttämisestä. (kts. 44 §)

Kilpailueläinlääkäri, ell:n
avustaja 8§
•

Vastata siitä, että kilpailupaikalla on saatavilla asianmukaiset lääkkeet ja tarvikkeet hevosen ensiapuun ja
lopettamiseen.
• Antaa ensiapua ja määrää hevosen tarvittaessa jatkohoitoon.
• Osallistua hevosten hyvinvointitarkastuksiin
• Päättää sairaan tai loukkaantuneen hevosen lopettamisesta.
• Tarvittaessa tunnistaa hevoset.
• Tarvittaessa kirjoittaa tai antaa lausunnot viime hetken poisjäänneistä ja toimiaikana tapahtuneista
eläinvahingoista.
• Valvoa hevosten kuljetuksia.
Tarvittaessa kilpailueläinlääkäri voi määrätä hevosen eläinlääkärin tarkastukseen ennen seuraavaa kilpailua.
Kilpailueläinlääkärin toimiaika alkaa kaksi tuntia ennen ensimmäisen lähdön esittelyä ja päättyy aikaisintaan
puoli tuntia viimeisen lähdön maaliintulon jälkeen.

Eläinlääkärin avustaja
• Eläinlääkärin avustaja toimii kilpailueläinlääkärin alaisuudessa avustaen häntä kaikissa
kilpailueläinlääkärin tehtävissä.

Valjakkotarkkailija 9 §
Valjakkotarkkailija toimii kilpailueläinlääkärin avustajana varikkoalueella. Valjakkotarkkailijan tehtävänä
yhdessä kilpailueläinlääkärin tai ravien muiden kilpailutoimihenkilöiden kanssa on:
• tunnistaa hevoset sekä tarvittaessa tehdä myös pistokoeluontoisia tunnistuksia hevosten
oikeellisuuden tarkastamiseksi
• tarkastaa valjastus ja varusteet verryttelyssä ja lähtötarkastuksessa
• osallistua hevosten hyvinvointitarkastuksiin
• tarkkailla kengittä ajamista
• tarkastaa poikkeuksellisen kilpailusuorituksen tehneet hevoset
• valvoa yhdessä kilpailueläinlääkärin kanssa hevosten kilpailukelpoisuutta
Valjakkotarkkailijan toimiaika alkaa viimeistään tuntia ennen ensimmäisen lähdön esittelyä ja päättyy
aikaisintaan puoli tuntia viimeisen lähdön maaliintulon jälkeen.

Lähdönjärjestäjä, varikkoalueen
valvoja ja kengittäjä 10 §
Lähdönjärjestäjän tehtävänä on:
• ohjata hevosten kokoontumista esittelyyn
• avustaa kilpailueläinlääkäriä hevosten ja varusteiden tarkastamisessa esittelyyn kokoonnuttaessa
• valvoa valjastusta ja kilpailijoiden kilpailukelpoisuutta
• avustaa kilpailutuomaristoa yhteydenpidossa ohjastajiin
Varikkoalueen valvojan tehtävänä on:
• valvoa hevosten käsittelyä varikkoalueella
• valvoa yleistä järjestystä varikkoalueella
• avustaa kilpailueläinlääkäriä tarkkailemalla kuljetusvälineiden ja varusteiden kuntoa
• täyttää vahinkoilmoitus ja tehdä vahinkojen arviointi heti vahinkotapauksen jälkeen
Varikkoalueen valvojan toimiaika alkaa viimeistään kaksi tuntia ennen ensimmäisen lähdön esittelyä ja
päättyy puoli tuntia viimeisen lähdön jälkeen.
Kengittäjä
• Kengittäjän tehtäviin kuuluu osallistuminen hevosten hyvinvointitarkastuksiin ja kaviotarkastuksiin.

Tarkemmin varikkoalueen
työtehtävistä

Tunnistaminen
•

Kahdenlaisia tunnistuksia:
1. Heppa-järjestelmästä lista pakollisista tunnistuksista
2. Muut tunnistukset
• voittajien tunnistukset
• satunnaiset tunnistukset esim. varusteiden tarkastamisen yhteydessä
• näytteenottohevosten tunnistukset

Pakolliset tunnistukset
•

Pakollisia tunnistettavia ovat:
• Ensimmäisen opetuslähdön, koelähdön tai kilpailun juoksevat hevoset
• Ulkomaan rekisterissä ja suomalaisessa valmennuksessa (=väliaikaisella sertifikaatilla)
kilpailevat hevoset ensimmäisessä Suomen startissaan ja tämän jälkeen, kun edellisestä
tunnistuksesta on kulunut 6 kuukautta
• Ulkomaan rekisterissä ja ulkomaisessa valmennuksessa olevat hevoset jokaisessa
kilpailussaan
• Suomen rekisterissä olevat ponit tunnistetaan ensimmäisessä startissaan ja ulkomaan
rekisterissä olevat ponit jokaisessa startissaan.
• Lisäksi Hippoksessa määrätyt uudelleentunnistettavat
Noudatetaan aina Heppa-järjestelmän tunnistuslistaa
Tunnistetaan ennen starttia

Pakolliset tunnistukset
•

•

1.
2.
3.
4.
5.

Tunnistusasiakirja (=hevospassi) on oltava mukana ja tunnistushetkellä käytettävissä!
• Mikään muu dokumentti tai kopio ei käy.
Tunnistus tapahtuu vertaamalla hevosta hevospassiin. Alkuperäinen tunnistuskuva löytyy hevospassista.
Ulkomaisilla hevosilla ei välttämättä ole Heppa-järjestelmän tiedoissa lainkaan tunnistetietoja.
Pyydä hevospassi.
Tarkista, että passi kuuluu ko. hevoselle.
Lue siru. Sirua etsitään tarvittaessa hevosen etuosasta laajasti molemmilta puolilta.
Kierrä hevonen ja tarkasta huolellisesti väri ja merkit vertaamalla hevospassin tunnistuskuvaan ja Heppajärjestelmän tunnistuslomakkeeseen.
Tarkasta myös hevosen sukupuoli.

Jos kaikki täsmää,
1. Täytä ja allekirjoita passin tunnistussivu.
2. Merkitse tunnistus suoritetuksi Heppa-järjestelmässä (tallentaja kilp.ell tai radan toimisto)

Jos ei täsmää
•

Jos passia ei ole
•
Hevonen joutuu jäämään startista pois

•

Jos siru ei täsmää
•
Hevonen joutuu jäämään startista pois
•
Yhteys Hippokseen! Hevonen laitetaan Hippoksessa kilpailukieltoon ja aloitetaan asian selvittäminen.

•

Jos sirua ei löydy
•
Hevonen voi startata, mikäli merkit täsmäävät.
•
Ohjeistetaan valmentajaa ottamaan yhteys Hippokseen tai suoraan lähimpään Hevosjalostusliittoon, hevonen täytyy
tunnistaa ja siruttaa uudelleen. Sekä kerrotaan, että hevonen on kilpailukiellossa, kunnes asia hoidettu kuntoon.
•
Yhteys myös radalta Hippokseen! Hevonen laitetaan Hippoksessa kilpailukieltoon, kunnes se on uudelleen
tunnistettu ja sirutettu.

•

Jos merkit ei täsmää
•
Tunnistaja käy hevosen läpi ja kuvailee merkit tunnistuslomakkeeseen, joka toimitetaan sähköisesti Hippokseen,
tommi.lahdekorpi@hippos.fi
•
Voi lähettää myös kuvia hevosesta.

Muut tunnistukset
•

Voittajien tunnistukset
• Jokaisen lähdön voittaja tunnistetaan viimeistään hevosen poistuessa radalta.
• Tunnistuksessa luetaan siru ja mahdollinen kylmäpolttomerkki.
• Sirua verrataan välittömästi siihen sirunumeroon, joka hevosella on Hepan tiedoissa. Mukana
on oltava aina lista ravien kaikkien hevosten tunnistetiedoista.
• Samalla tarkastetaan, että voittajan ilmoitettu kengitysbalanssi pitää paikkansa.

•

Näytteenottohevosten tunnistukset

•

Hyvinvointitarkastuksessa olevien hevosten tunnistukset

•

Jokaisella radalla on tehtävä lisäksi satunnaistunnistuksia! esim. varusteiden tarkastamisen yhteydessä

•

Myös muut tehdyt tunnistukset tallennetaan Heppaan!

Näytteenotto

Näytteenotto
•

Näytteitä otetaan näytteenotto-ohjelman mukaisesti
• Arvotut
• T-lähtöjen voittajat
• Suuri palkinto
• Jos väh. 4 ponilähtöä -> aina näyte ponista
• Muut näytteet
• Radalle kuolleet
• Tuomariston tai ell:n määräämät

Näytteenotto
•
•

•
•
•
•

valjakolle ilmoitetaan näytteenotosta radalta tullessa
valjakon seuranta jäähdyteltäessä
• jäähdyttely lämmittelyringissä tai muuten siten, että hevosta on helppo seurata
• varauduttava vauhdikkaaseen hevoseen mahdollisuuksien mukaan
• Hevosta ei saa tahallisesti jäähdytellä niin, että seuraaminen on vaikeaa
koko ajan näköyhteys, hevosta ei saa jättää ilman valvontaa näytteenoton aikana
rauhallinen riisuminen valjaista
ei ruokaa, hoitotuotteita, lääkintää tms.
Juottaminen
• vain puhdasta vettä letkusta, ei melassi- yms. sekoituksia
• juotto muovipussilla vuoratusta ämpäristä
• tai valmentajan valitsema puhdas ämpäri käy, mutta tällöin vastaa mahdollisista epäpuhtauksista
• Oman ämpärin käyttö kirjattava näytteenottolomakkeeseen

Edustaja näytteenotossa
•
•
•

•

Valmentaja / hänen edustajansa (yksi henkilö) hevosen mukana
18-v täyttänyt henkilö
mikäli valmentaja yksin, otettava joku hänen valtuuttamansa (radan toimihenkilö ei käy)
• Näytteenotto menee muun toiminnan ohi
• Jos on yksin useamman hevosen kanssa, eikä pysty valtuuttamaan ketään, niin mahdollinen
seuraavan lähdön hevonen joutuu jäämään pois
mieluusti sama henkilö koko näytteenoton ajan, jos useampia niin kaikilta allekirjoitus
näytteenottolomakkeeseen

Näytteenottotiloissa kitin avaus
• hevosen edustajan nähtävä, että avaamaton paketti
• virtsankeruupussin asennus, koko ajan näköyhteys!
• odotellaan ainakin 1 tunti virtsaamista
• Virtsan pakkaus ohjeiden mukaisesti kahteen eri virtsanäyteastiaan, sinetöinti
-> Tähän asti avustaja toimii itsekseen
• Verinäyte 6 putkea, Ell ottaa (allekirjoittaa näytteenottolomakkeen ja voi poistua)
• näytteiden numerointi, tarrat
• pakkaaminen, 1 putki kolmanteen virtanäyteastiaan, 5 putkea sinetöitävään muovipussiin

•

Muista tunnistaa näytteenotossa oleva hevonen!

Näytteenottolomakkeen täyttö
huolellisesti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lomake on virallinen asiakirja, jonka tiedot ovat oleellisessa osassa, mikäli näyte on positiivinen!
rastit tarvittaviin ruutuihin
Kellonajat
huomiot hevosesta
onko lääkitty 14 vrk:n aikana?
allekirjoitukset ja nimenselvennykset
näytteenottolomakkeen osat kaikille osapuolille, alin muovipussiin ja näytteiden mukaan
teipattu pahvilaatikko näytteenottolomakkeiden kanssa raviradan toimistoon (tai muuhun
LUKITTUUN säilytyspaikkaan) sovitulla tavalla
Säilytys jääkaapissa ennen lähettämistä laboratorioon

Näytteiden kuljetus
•

•
•
•
•

Noudon tilaus kuljetuspalvelulta, ravirata vastaa, että tapahtuu ensimmäisenä mahdollisena
arkipäivänä
ellei näytettä tulla noutamaan, ilmoitus välittömästi Hippos / Martti Tala!
näyte ei missään tapauksessa saa jäädä viikoiksi jääkaappiin kypsymään!
näytteenottolomake sähköisesti Hippokseen seuraavana arkipäivänä (antidoping@hippos.fi)
Näytteenottolomakkeen päällimmäistä kappaletta säilytettävä radalla ainakin 1 vuosi

Näytteenottotilat ja niiden
siivous
•
•
•
•
•

oltava lukittu tila
ei ylimääräisiä henkilöitä
siivous ja kuivikkeet erillisten ohjeiden mukaan jokaisena ravipäivänä
karsinan puhdistus hevosten välillä, uloste ja virtsaiset purut pois, seinät pyyhitään tarpeen
mukaan
Siivouskirjanpito esillä

Kengitystiedot

Kengitystietojen kirjaaminen
•

•

Sisäänkirjoituksessa ilmoittautumisen yhteydessä varmistetaan hevosen kengitystiedot ja ne
tallennetaan mieluiten heti Heppa‐järjestelmään.
• Huomioi, että valmentaja ilmoittaa itse alustavan tiedon ilmoittautumisen yhteydessä
Hepassa!
• Älä muuta valmentajan antamaa tietoa, ellei uutta/muuttunutta tietoa ole ilmoitettu!
Kengitystieto tulee olla tallennettuna Heppa‐järjestelmään
• kaikissa T-pelien kohdelähdöissä viimeistään 1 h ennen ensimmäisen kohdelähdön esittelyä
• muissa lähdöissä viimeistään 1 h ennen ko. lähdön esittelyä
• Aikarajan umpeutuessa syötetään ”kengät jalassa” niille hevosille, joilla kengitystiedot on ”ei
tiedossa” –tilassa, eikä ole saatu muuta tietoa.
• Sisäänkirjoituksen henkilökunnan kannattaa aloittaa hyvissä ajoin T‐pelien kengitystietojen
syöttäminen, jotta kaikilta hevosilta on kengitystieto tallennettuna viimeistään tuntia ennen
ensimmäisen kohdelähdön esittelyä.

Kengittä ajo
•
•
•
•
•
•

•

Kengitystiedot hyvä merkitä käsiohjelmaan etukäteen tai tulostaa lista Hepasta.
Näiden hevosten kavioita tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan.
Valmentaja itse nostaa hevosensa kaviot toimihenkilöiden nähtäväksi.
Kavioiden tarkastus on ensisijaisesti silmämääräinen. Tarkastuksen aikana on huolehdittava
riittävästä valaistuksesta (tarvittaessa otsalamppu/taskulamppu).
Jos kaviossa havaitaan muutoksia (kavion voimakas kuluminen, kavion pohjassa verta ym.), tutkii
kilpailueläinlääkäri aina hevosen.
Jos havaitaan, että kavion pohja on puhjennut ja/tai kaviosta tulee verta, pyydetään lisäksi kilpailun
kengittäjä tutkimaan kavio. Tutkimuksessa on tärkeä erottaa kavion pohjan liikaan kulumiseen
liittyvä verenvuoto muusta mahdollisesta kavion verenvuodosta. Kulumisesta johtuvassa
verenvuodossa kavionpohja todetaan ohueksi esimerkiksi kaviopihtitutkimuksen avulla. Kavion
pohja huuhdellaan hyvin ja siitä otetaan valokuvat ennen ja jälkeen pesun. Tapauksesta
ilmoitetaan tuomaristoon.
Kilpailueläinlääkärit seuraavat Heppa-järjestelmän kautta hevosia, joilla on aiempia merkintöjä
kengittä ajamiseen liittyen.

Ajotaparikkeet
Hevosen tarkastaminen ajotaparikkeen jälkeen
•
Kun ohjastaja saa rangaistuksen kielletystä ajotavasta tai hevosen sopimattomasta käsittelystä tuomaristo ilmoittaa
heti kilpailueläinlääkärille. Eläinlääkäri käy aina tarkistamassa hevosen lautaset/kyljet ja suun lähdön jälkeen.
•
Mikäli limakalvoilla on pahoja vaurioita, keskustellaan valmentajan kanssa ja määrätään hevonen tarvittaessa
kilpailukieltoon ja/tai eläinlääkärin tarkastukseen ennen seuraavaa ilmoittamista (kts. koodi 47090).
•
Kaikki jäljet/vauriot dokumentoidaan esim. kuvaamalla ja materiaali lähetetään Hippoksen eläinlääkärille. Asiasta
ilmoitetaan ja kuvat lähetetään myös tuomaristolle. Kaikki tarkastukset kirjataan Heppaan eläinlääkäriraportteihin
(voi kirjata myös hevosella käytetyt suun varusteet), myös silloin, jos havaintoja ei ole.
Rangaistuksen korotus tehdään alla olevan ohjeen mukaan, tarvittaessa Hippoksen eläinlääkärin kanssa yhdessä.
•
Mikäli hevosesta löytyy tarkastuksessa ajotavasta/ohjista nykimisestä johtuvia jälkiä/vaurioita:
•
sakkorangaistus korottuu lyhyeen ajokieltoon
•
ajokielto korottuu pykälää pidempään ajokieltoon
•
Alkuperäinen sakkorangaistus pysyy ennallaan molemmissa tapauksissa. Jos ohjastajalle ei ole annettu ajotavasta
rangaistusta, mutta muun tarkastuksen yhteydessä löydetään ajotavasta/ohjista nykimisestä johtuvia
jälkiä/vaurioita, niin rangaistus on karkea sakko.

Varusteista

Uusimpia muutoksia
varustesäännöissä
•

•
•

•

•

•

< Springsteen-kuolain

Kiellettyjä varusteita: Springsteen-kuolain, suora crescendo –
Suora crescendo -kuolain >
kuolain ja kuolaimet, joissa on vipuvarsi sekä pysty- että
vaakasuuntaan, esim. Alain Laurent (kiellettyjä myös montessa),
puolipäätanko molemmin puolin, pull gate –varuste tai vastaava
siivekkeenmallinen varuste
Tarkennus: hungton-kitaraudan reunojen on oltava pyöristetyt
Langattoman sykemittarin käyttö on sallittua (ilmoitusvelvollisuus
kilpailueläinlääkärille on poistettu)
Kärryjen maalaaminen on sallittua, jollei sitä suoriteta vaurioiden
peittämiseksi. Omatoiminen korjausten tai muutosten tekeminen
kärryihin on kielletty. Esimerkiksi pikalukkojen asentaminen
perinteisen valjastuksen kärryihin tekee niistä kielletyt
kilpailukäyttöön.
Pikalukkovaljastuksen varmuusremmin tulee kiinnittyä siloihin.
Kärryn aisassa kiinteästi kiinni oleva varmuusremmi ei riitä
yksinään, vaan sen lisäksi tulee käyttää toista, siloihin kiinnitettävää
varmuusremmiä.
Turvaliiviä tulee käyttää aina ratsastaessa, myös varikkoalueella.

< Alain Laurent -kuolain

Pull gate

Vertaa kuvia – penkin ”raudan”
kiinnitys

Master-kärryt kielletty

Kiellettyjä varusteita

Kiinnitys irtoturpahihnan renkaaseen – ei
suoraan poskiremmiin!

Kielletty!

Remmi kuolainrenkaasta
toiseen turvan yli –
kielletty

Kielletty hännän kiinnitys

Pikalukot perinteisen
aisassa - kielletty

Ohjastajien puhallutus

Alkometri/puhallutusprosessi
•

•

•
•

•

Kaikki ohjastajat puhallutetaan
• Poniohjastajista kaikki paitsi P1-lisenssinhaltijat
Radalla tulee olla toimiva ja laiteohjeiden mukaan kalibroitu alkometri
• Puhalluttajan hyvä seurata kalibroinnin tarvetta ja ilmoittaa radan toimistoon, kun
kalibrointiaika lähestyy
Puhallutuksen suorittaa toimihenkilö, joka on koulutettu tehtäväänsä – tulee tuntea laitteen
ominaisuudet
Puhallustestiin soveltuva paikka
• Esim. sisäänkirjoituksen yhteydessä
• Ulkotiloissa puhalluttamista tulee välttää (huom. Poikkeusaikana tarpeen vaatiessa
puhallutukset voi suorittaa myös ulkona.)
Ohjastajan tulee oma-aloitteisesti saapua puhallutukseen riittävän ajoissa jo ennen lämmitysajoa
• Puhalluttajan tulee pitää kirjaa puhaltamassa käyneistä ohjastajista
• Hyvissä ajoin kuulutus, mikäli joku vaikuttaa unohtaneen!

Alkometri/puhallutusprosessi
Prosessi
• Jos alkometri näyttää, että veressä on alkoholia, pyytää puhallutuksen suorittanut toimihenkilö
paikalle yhden kilpailutuomarin
• Osa laitteista näyttää vain ”punaista” (=alkoholia veressä), osattava ottaa laitteesta tarkat lukemat
• 5-15 min (mieluummin 15 min) kuluttua ensimmäisestä puhallutuksesta suoritetaan
uusintapuhallutus
• viralliseksi mittaustulokseksi jää alempi lukema
• Puhallutusprosessi päättyy
• Laaditaan pöytäkirja!

Turvallisuus ja kriisitilanteet
Kilpailuorganisaation toimintakykyä voidaan
arvioida ennakkoon, mutta todellinen arvio
nähdään vasta kun rysähtää.

Erilaisia kriisitilanteita
•

Onnettomuus tai sairaskohtaus

•

Arvaamattomasti tai uhkaavasti käyttäytyvä
ihminen

•

Onnettomuus, jossa on mukana
hevonen/hevosia

•

Karannut hevonen

•

Kolari tai onnettomuus radalla
o Sekä ihmisiä, että hevosia voi
loukkaantua pahasti
o Pahimmassa tapauksessa ihmisiä
menehtyy

Ennen raveja varmistettava
• Tärkeää sopia jo ennen raveja kuka tekee mitäkin ja pysyä sovitussa
• Kuka soittaa ambulanssin mikäli on tarve, kuka ja mitä kuulutetaan yleisölle, kuka kommentoi medialle, ketkä menee
auttamaan, jos ihmisiä on loukkaantunut jne.
• Radalla on oltava ensiapujärjestelmä ja luonnollisesti heidän on tiedettävä oma välineistönsä
• Ensiapuhenkilöiden yhteystiedot oltava tiedossa, suositeltavaa käyttää radiopuhelimia
• Kilpailueläinlääkäri on vastuussa hevosten ensiavusta, sovittava kuka/ketkä radan toimihenkilöistä auttavat, jos on
tarvetta
• Kilpailueläinlääkärin auto on oltava nopeasti saatavilla radan varressa. Lopetusvälineet välittömästi saatavilla. Ei
verta radalle.
• Toimihenkilöillä tulee olla nopeasti saatavilla ennalta sovitussa paikassa ahkio, rautasaha, kirves, puukko,
voimapihdit, riimu, riimunnaru sekä näkösuojapeite kaatuneen/kuolleen hevosen purkamiseksi valjaista.
• Ratamestarin ja apulaistensa on osattava ajaa ajoneuvot näkösuojaksi yleisön ja kaatuneen hevosen väliin. Heidän
on tiedettävä, missä on ahkio kuolleen hevosen poiskuljettamiseksi ja kuka sen hakee.
• Varmistettava aina ennen raveja, että radiopuhelimet toimivat ja että kaikki radiopuhelinta käyttävät henkilöt ovat
”linjoilla”.

Hevonen irti
RADALLA:
• Rataportit suljetaan
• Muut valjakot radalta varikolle
• Radanhoitokalusto suojaan
• Ihmiset rataporttien takaa pois
• Yleisön pääsy radalle estetään
• Kiinniotto hevosen rauhoituttua
• Eläinlääkärin tarkastus
• Jos alle 1 h lähtöön, jää hevonen aina
pois

•

VARIKOLLA:
• Rataportit suljetaan
• Varikkoportit suljetaan
• Muiden ihmisten varoittaminen vaarasta
• Kiinniotto hevosen rauhoituttua
• Eläinlääkärin tarkastus
• Jos alle 1 h lähtöön, jää hevonen aina
pois

Muistettava! Jos hevonen on irti, niin toimihenkilöiden tulee huolehtia myös
loukkaantuneista ohjastajista! Kaikki eivät voi olla purkamassa tai ottamassa kiinni
hevosta! Ihmisen terveys menee aina eläimen edelle.

Loukkaantumiset
IHMINEN LOUKKAANTUNUT:
• Toimintakyvyn arviointi
• Ensiavun hälyttäminen (puh.nro/radiopuhelin
testattava ennen ravien alkua)
• Tarvittavan hätäensiavun aloittaminen
• Turvallisen ensihoitopaikan määrittäminen
• Onnettomuuspaikan turvaaminen
• Ensiavun ohjaaminen paikalle
• Onnettomuuspaikan suojaaminen
• Tarvittaessa muut valjakot varikolle
• Ensihoitajien toiminnan tukeminen
• Ensiavun tarvittavat lisähälytykset, opastus
• Huom! Ohjastajat aina ensiavun tarkastukseen
ennen seuraavaa ajotehtävää, jos ovat
pudonneet kärryiltä tai olleet mukana kolarissa

HEVONEN LOUKKAANTUNUT:
• Onnettomuuspaikan turvaaminen
• Onnettomuuspaikan suojaaminen
• Tarvittaessa muut valjakot varikolle
• Eläinlääkärin hälyttäminen paikalle
• Tarvittava raivauskalusto paikalle
• Hevosen rauhoittaminen ja valjaiden irrotus
• Eläinlääkärin toiminnan tukeminen
• Tarvittaessa näytteenotto
• Hevosen siirrot hyvinvointi huomioiden
• Vartiointi, jos ruho siirretään avattavaksi
Ruokavirastoon

Hevonen kuollut tai lopetettava
•
•

•
•
•

•
•

Radalle on saatava nopeasti näköeste yleisön ja hevosen väliin (kasteluauto, traktori, jne.) -> ratamestari
avainasemassa
Työrauha eläinlääkärille ja hänen avustajilleen
• Eläinlääkäri johtaa toimintaa
• Järjestyksenvalvojat ja muut toimihenkilöt pitävät ylimääräiset ihmiset pois alueelta
• Myös toimittajat saa pitää kauempana, järjestyksenvalvojat tarvittaessa apuun
• Hevonen nopeasti irti valjaista
Vakavasti loukkaantunut hevonen on kuljettava radalta kuljetuskopilla/-autolla. Ontumattoman hevosen
voi taluttaa pois radalta. Tarvittaessa eläinlääkäri arvioi tilanteen.
Kuollut hevonen kuljetetaan mahdollisimman huomaamattomasti ja siististi pois radalta (ahkio tms., jolla
voi vetää, peitetään pressulla). Ei saa riiputtaa jaloista.
Kaikista radalle kuolleista otetaan lääkeainetestinäyte samalla kitillä kuin kilpailunäytteet. Ruokaviraston
(ent. EVIRA) lähetteeseen tieto, mikäli esim. virtsanäyte jää saamatta.
Ruho peitellään varikolla valvotulle tai lukitulle alueelle odottamaan kuljetusta.
Kuolinsyy selvitetään aina Ruokavirastossa. Vain Oulun, Kuopion ja Helsingin toimipisteissä tehdään
hevosten avauksia.

Näkösuoja yleisön ja hevosen
väliin

Tilanne päällä
•

Pysy rauhallisena, pysy suunnitelmassa

•

Mikäli joutuu kommentoimaan medialle:
• Ainoastaan etukäteen sovitut henkilöt/henkilö antaa kommentteja
• Ei saa lähteä spekuloimaan syitä
Ilmoitus tilanteesta mahdollisimman nopeasti Hippoksen eläinlääkärille 040 3540338

•

Lähtötilanteet

Lähtötapahtuma säännöissä ja
ohjeistuksissa
Päälähettäjä ja lähettäjät:
•
Ohjaavat ja valvovat kilpailijoita verryttelyssä, esittelyssä, lähtöön järjestäytymisessä, lähdössä ja juoksun aikana.
•
-> Osattava neuvoa volttauspaikoissa, rytmityksessä ja sopivassa volttausvauhdissa. Tunnettava myös
poisjääntien vaikutukset volttiin.
Volttilähetys 51§
•
Lähettäjät ilmoittavat päälähettäjälle kilpailijoiden valmiuden nostamalla lipun ylös. Kun kaikki on valmiina,
päälähettäjä antaa valmiudesta merkin (nostaa lipun). ”Valmis”-komento annetaan volttausta johtavan hevosen
lähtiessä viimeiselle kierrokselle.
•
”Valmis”-komennon jälkeen valjakot kiertävät pitkän voltin (10 m) ylittäen pitkän voltin linjan.
•
Voltinjohtajan tulee pitää yllä tasaisen rauhallista volttausvauhtia kiertäen volttauskarsinan reunoja pitkin.
•
Päälähettäjä nostaa lipun myös ”yksi”-komennolla
•
Komennolla ”yksi” johtavan valjakon turvan on oltava kolmannen radan ulkoreunassa.
•
Ei eri kohdissa eri lähtöyrityksillä!
•
Toimimattomat hevoset: lähettäjän hyvä kysyä ohjastajalta ”fiiliksiä” -> informointi tuomaristolle
•
Kahdesta lähdön uusinnasta toimimattomalle hevoselle koelähtövaatimus
•
Kuitenkin, mikäli hevonen huomattavan toimimaton eikä ohjastaja itse lähde pois -> poistetaan tuomariston
toimesta -> ei ylimääräistä pitkää viivytystä tai vaaratilanteita muille osallistujille.
•
Myös tällöin koelähtövaatimus hevoselle
•
Jos ohjastaja päättää itse jäädä pois -> ei koelähtövaatimusta hevoselle

Avustaja voltissa
Säännöt 50.4 §
• Kilpailija voi päälähettäjältä luvan saatuaan käyttää jalkaisin olevaa avustajaa hevosen
taluttamiseen volttauksen aikana.
• Avustajan tulee olla vähintään 16-vuotias. Avustajalla tulee olla asianmukaiset jalkineet, ravikypärä
ja turvaliivi.
• Avustaja ei saa häiritä muita kilpailijoita.
• Avustajan on poistuttava viimeistään ”valmis”-komennon jälkeen radan ulkoreunaan. Voltinjohtajan
(lähtöradat 1 ja 8) avustaja voi kuitenkin seurata radan sisäreunaan saakka. Vastaavasti
juoksuradan voltinjohtajan avustaja saa seurata radan ulkoreunaan.
• Hevosen valmentaja vastaa siitä, että avustajalla on riittävät edellytykset avustamiseen.
• Tarkoittaa osaamista, kuntoa (jaksettava juosta hevosen vierellä), varustus

Volttilähetys
•

Riittävästi lähettäjiä – tarvittaessa ylimääräinen lähettäjä seuraamaan takavoltteja
• Ponilähdöissä paljon takamatkoja, tarvittaessa apua muilta toimihenkilöiltä
• Takamatkat/paalut oltava selkeästi merkittynä

•

Uusinta
• Jos joku ylittää lähtölinjan ennen ”aja”-komentoa, lähtö on uusittava.
• Tarkoittaa siis ennen kuin aja-komentoa on lainkaan kuulunut
• Lähtölinjan ylityksessä rajana n. hevosen ryntäiden taso
• Häiriö toiselle valjakolle, kaikki eivät saa omaa rataa
• Myöhästyminen lähtölinjasta n. 15 m tai enemmän
• Ei kuitenkaan tarvetta uusinnalle, jos voltissa vain 1-2 valjakkoa (myös oma vastuu
kääntää tarvittaessa aiemmin tms.)
• Kun uusitaan: lippu selvästi ylös, heilutus, kunnes kuuluu palautussummeri ja/tai -kuulutus

Lähtötapahtuma säännöissä ja
ohjeistuksissa
Autolähetys 52§
• Auto paikalleen n. 2-3 min. ennen starttia.
• Siivekkeet auki n. 30 sek. ennen starttia, huomioitava mahdollisesti auton etupuolella olevat
valjakot. Mahdolliset rangaistukset ainoastaan, jos väärästä lähestymisestä on todellista
häiriötä.
• Auto liikkeelle, kun näytössä 0 sekuntia (ei aiemmin!). Huomioidaan toki mahdollisuuksien
mukaan liian lujaa autoa lähestyvät valjakot. Vilkut pois päältä, kun auto lähtee liikkeelle.
• Kun auto on liikkeellä lähtöauton kuljettajan ei tarvitse huolehtia valjakoista.
• Yhteys lavalta sekä tuomaristoon että kuljettajaan.
• Jos valjakko ei käänny menosuuntaan niin uusi kokoontuminen tai lähdön uusinta (riippuen
siitä onko auto liikkeellä vai ei). Tahallinen kääntyminen esim. kokoontumisvaiheen laukan
jälkeen -> ei aihetta uusintaan, lähtö lähtee
• Tarkkaavaisuutta mahdollisten varusterikkojen yms. varalta.

Lähtötapahtuma säännöissä ja
ohjeistuksissa
Autolähetys 52§
• Tasainen kiihdytys, kaarre rauhallisemmin ja suoralla kiihdytys.
• Kiihdytysmatka lähes kaikilla radoilla n. 260 m.
• Päätös lähdön uusinnasta (häiriö, heijaava lähtö, siivekkeiden ohitus, muu vaaratilanne) n.
100 m ennen lähtölinjaa. Palautusvilkut ja -summeri päälle.
• Kun lähtö uusitaan pyrkimyksenä hallittu hidastaminen n. 300-400 metrin matkalla siivekkeet
avoinna.
• Sen jälkeen siivekkeet kiinni ja auto uudelleen lähtöpaikalle, lähtöön yksi minuutti.
• Lähdöissä aina samanlainen kiihdytys
• Uusintalähdöissä ei missään tapauksessa erilaista kiihdytystä kuin ensimmäisellä
yrityksellä
• Lähtölinjalla lämminverilähdöissä nopeus n. 52 km/h, km-aika n. 9,2.
• Suomenhevosilla hevosten tason mukaan nopeus lähtölinjalla
• Monte-lähdöissä 10 ratsukkoa eturivistä, huom. erilliset numerokyltit oltava siivekkeissä.

Ponien autolähdöt
•
•

•
•

Lähtöauton kelloa käytetään aina!
Esittelyn jälkeen minuutin kuulutus
• Ajoitus tärkeää, jotta ponit eivät ole liian lähellä tai
kaukana autosta -> kuuluttajan ohjeistus
tarvittaessa
• Lähettäjiä voi olla avustamassa, jotta ponit eivät
mene liian kauas
Kiihdytysmatka aina 150 m
Kiihdytyksen nopeus taulukon mukaisesti

Lopuksi…
Somekäyttäytyminen
•

•
•

Jokainen meistä edustaa raviurheilua ulkopuolisille. Tämä tulee muistaa myös somessa.
• Huonon kuvan luominen käy nopeasti, sen korjaaminen vaatii enemmän vaivaa.
• Puhutaan lajista kunnioittavasti, esiinnytään lajia edustavasti
Toimihenkilö edustaa rataansa!
• Ei negatiivisia päivityksiä toimihenkilötehtäviin tai työnantajaan liittyen
Kommentointi/vastaaminen somessa radan tj:n tai valvojan johdolla

Kiitos!

