Ravikilpailusääntöjen
muutokset 2022

Sääntömuutokset
2§ Kilpailusääntöjen noudattaminen
• Lisätään erikseen liitteinä julkaistaviin: antidopingohjelma, kilpailumanipulaation vastainen ohjelma sekä
eettiset periaatteet
4§ Kilpailujen toimihenkilöt
• Lisäys: Raviradat voivat hakea toimihenkilöiden yläikärajaan jatkoa vuosittain (enintään kolme vuotta).
Tuomareiden osalta vuosittainen jatkoaika alentaa tuomariluokitusta luokittain alaspäin.
• Tarkennettu kilpailun toimihenkilöiden jääviyskohtaa. Kilpailun toimihenkilön isovanhemmat ja
lapsenlapset eivät ole uusissa säännöissä jääviyden piirissä.
8§ Kilpailueläinlääkäri
• Lisäys: myös eläinlääkärin avustajan toimiaika alkaa vähintään kaksi tuntia ensimmäisen lähdön esittelyä.

18§ Ulkomaan rekisterissä olevan ravihevosen kilpaileminen Suomessa
• Lisätty kellonaika: Ulkomaan rekisterissä ja ulkomaisessa valmennuksessa kilpailuun osallistuva hevonen
on ilmoitettava viimeistään kello 10 vähintään yhtä arkipäivää ennen normaalia ilmoittamista.

Sääntömuutokset
19§ Hevosen ikä ja kilpailuoikeus
•
Muutetaan kohta: Tamma saa kilpailla 180 vuorokauden kuluttua varsomisesta (aikaisemmin 150 vuorokautta).
•
Lisätään teksti: Hevonen saa kilpailla 30 vuorokauden kuluttua ruunauksesta.
•
Lisätään teksti: Suomen Hippoksen Tammasarjoissa ja Nuorten sarjoissa on kilpailuoikeus Suomessa syntyneiden
(kts. 16.1. §) lisäksi viimeistään 2-vuotiaana suomalaisen lämminverisen ravihevosen kantakirjaan siirtyneillä
tammoilla.
21§ Koelähtöjärjestelmä
•
Muutos tekstiin: Koelähtövaatimus poistuu tilanteissa, joissa hevosella on kolme peräkkäistä hylkäystä tai hevosen
viidestä viimeisimmästä kilpailusta tai koelähdöstä neljä on päättynyt hylkäykseen tai keskeytykseen.
24.1.§ Tasoitusajot
•
Tasoitusajossa käytetään tasoitusperusteena hevosen parasta ennätystä lähetystavasta riippumatta
25.5.§ Juniorilähtö
•
Muutos: Juniorilähtöön osallistuvan tulee olla korkeintaan 25-vuotias (aikaisemmin J-lisenssi)

Sääntömuutokset
28§ Käsiohjelma
• Tekstiä täydennetty: pykälässä 4 mainitut toimihenkilöt sekä veryttelyajat tulee julkaista järjestävän
radan internetsivuilla, käsiohjelmassa tai 7oikein-lehdessä.
38§ Ilmoittaminen ulkomaisiin kilpailuihin
• Lisätty kellonaika: Ilmoittamisen Suomen Hippokseen tulee tapahtua viimeistään ennen varsinaista
ilmoittautumispäivää edeltävänä arkipäivänä kello 10.
40§ Karsintajärjestelmä suurkilpailuissa ja vakiosarjoissa
40.1.§ Suurkilpailut
40.1.1.§ Yleistä
• Lisätty: Suurkilpailujen palkintoraja on 15 000 euroa.

Sääntömuutokset
41§ Osanoton varmistaminen
•
Lisätään tekstiin: Hevosen tulee olla kilpailualueella viimeistään ennen hevosen omaa lähtöä edeltävän lähdön esittelyä.
Mikäli hevonen ei ole kilpailualueella aikarajan umpeutuessa, se poistetaan lähdöstä.
•
Hevosen poisjäännin ja ohjastajan poisjäännin ilmoittamisen aikaraja poistuu, mutta poisjäänti on ilmoitettava välittömästi,
kun se on tiedossa
•
Mikäli hevonen ei ole ollut oikeutettu osallistumaan lähtöön ja virheellinen osallistuminen on johtunut karkeasta
huolimattomuudesta tai tahallisuudesta, niin menetellään niin kuin hevonen ei olisi osallistunut. Näissä tapauksissa ei
sovelleta 41 §:ssä mainittua 30 vrk:n aikarajaa tapauksen huomaamisessa.
45.3.§ Lääkeainetestinäytteen otto
•
Muutettu ikää: Valmentaja tai valmentajan valtuuttama henkilön tulee olla näytteenottotilanteessa vähintään 18 vuotta
(aiemmin 16 v.)
47.2.§ Kilpakärryt
•
Lisätty tekstiin: Jenkki- ja offsetkärryjen käyttäminen tasoitusajoissa on kielletty. (Listaus em. kärrymalleista löytyy Hippoksen
sivuilta. 1.1.2022 alkaen jenkkikärryt ilmoitetaan ko. listauksen mukaisesti.)
48§ Kilpailuasu
•
Lisätty tekstiin: Turvaliiviä tulee käyttää aina kilpailualueella ratsastettaessa (myös varikkoalueella).

Sääntömuutokset
51.1.§ Poikkeukset volttaussäännöissä kapeilla radoilla ja tilapäisradoilla
•
Muokattu tekstiä: Juoksuratalähetys poistuu käytöstä kapeilla radoilla. Jatkossa ensimmäisestä lähtörivistä lähtevät
hevoset 1-4 ja takarivistä hevoset 5-8.
52§ Autolähetys
•
Lisätään teksti: Autolähdön harjoitus järjestetään kaikissa enintään 2000 euroa voittaneiden hevosten lähdöissä ja
kaikissa 2-vuotiaiden lämminveristen ja 3-vuotiaiden suomenhevosten lähdöissä sekä muulloin pyydettäessä.

52.1.§ Poikkeukset osanottajamäärissä autolähetyksessä kapeilla radoilla
•
Lisätään teksti: Montelähdöissä hevosten enimmäismäärä tulee määritellä kilpailukutsussa.
52.2.§ Linjalähetys
•
Lisätty tekstiin: Linjalähetyksessä voidaan käyttää siivekkeetöntä autoa. Tällöin auton kiihdytysmatka on 150
metriä. Autoa lähestytään kuten ryhmäajossa. Auton takalinjaa ei saa ohittaa ennen lähtölinjaa.
54§ Ohjeita kilpailusuorituksen aikana ja sen jälkeen
•
Muutettu tavoitettavuuden pituutta: Ohjastajan tulee olla tavoitettavissa ja hevosen tulee olla kilpailualueella 20
minuuttia lähdön maalintulon jälkeen (aikaisemmin 15 minuuttia)

Sääntömuutokset
56§ Uusi otsikko: Ajotapa ja hevosen käsittely
• Tekstikokonaisuutta muutettu: Ajovitsa on merkinantoväline. Ajovitsaa ja ohjia saa käyttää vain
kevyeen merkinantoon muutamia yksittäisiä kertoja lähdön aikana siten, ettei käyttöön liity erityistä
voimaa. Hevosen käskeminen on kiellettyä. Kielletty ajotapa ja sopimaton hevosen käsittely sekä
niistä määrättävät rangaistukset on määritelty ravikilpailujen rangaistusmääräyksissä.

Kielletty ajotapa
Ajovitsaa ja ohjia saa käyttää vain kevyeen merkinantoon, siten ettei käyttöön liity erityistä voimaa. Kevyt
muistuttaminen ajovitsalla ja ohjilla on sallittua eikä sitä lasketa merkinannoksi.
Ajovitsan ja ohjien liiallinen käyttö on kiellettyä. Kielletyksi katsotaan, jos ohjastaja käyttää ajovitsaa tai ohjia
yli sääntöjenmukaisen määrän (n. 5 kpl) tai jos ajotavassa havaitaan muita kiellettyjä tunnusmerkkejä.
Ajovitsan ja ohjien käytön määrää arvioidaan lukumäärällisesti (ajovitsan tai ohjaksien käyttöä sekä ohjaksilla
nyppimistä). Kielletyt tunnusmerkit pitää huomioida kokonaisuutena ohjastajan ajotapaa arvioitaessa.
Kielletyn ajotavan tunnusmerkkejä ovat mm.:
• Liiallinen (> n. 5 kertaa) ajovitsan tai ohjaksien käyttö tai ohjaksilla nyppiminen
• Hevoseen koskeminen (esim. häntään koskeminen tai pöyhiminen ohjaksilla) merkinantotarkoituksessa.
• Ajovitsan tai ohjien käyttäminen siten, ettei hevosella ole aikaa reagoida. Merkinantojen välin tulee olla
vähintään n. 30 metriä.
• Molempien käsien käyttö samanaikaisesti tai vuorotellen nopeaan tahtiin.
• Montéssa ajovitsan käyttö taaksepäin (hevosen lautasille), jaloilla kannustaminen, satulassa pomppiminen
tai hevoseen tarttuminen.
• Muu ruma ajotapa, kuten pitkäkestoinen heiluminen.
• Ajotapa, joka kohdistuu väsyneeseen tai haluttomaan hevoseen.

Sopimaton hevosen käsittely
Sopimatonta hevosen käsittelyä on mm.:
• Ajovitsan käyttö voimaa käyttäen eli mm. käyttö olkavartta nostaen, kyynärvartta kiertäen tai käyttö
sivusuunnasta.
• Jalan pudottaminen jalkarampilta ja hevoseen koskeminen jalalla.
• Ohjaksilla tehdyt repäisyt.
• Ajovitsan paksummalla päällä tökkiminen, vakava rike 56080.
• Ohjien yhteen käteen ottaminen ja ajovitsan käyttö vapaalla kädellä, vakava rike 56080.
• Montéssa siten, että ajovitsan käyttö kohdistuu hevosen päähän, vakava rike 56080.
• Laukkaavan hevosen hidastaminen voimakkaalla ohjasotteella (ei koske vaara- tai häiriötilannetta) tai
rihlaamalla, vakava rike 56080.
• Ajovitsan käyttö laukkaavaan hevoseen (ei koske vaara- tai häiriötilannetta tai muiden alta pois ajamista) tai
heti laukan päätyttyä, vakava rike 56080.
• Hevosen liiallinen rasittaminen (konsultoitava kilpailueläinlääkäriä), vakava rike 56080. Jos sopimattomaan
hevosen käsittelyyn kilpailualueella syyllistyy henkilö, jolla ei ole ajolupaa, on rangaistus vähintään karkean
rangaistuksen suuruinen sakko, kuitenkin vähintään 100 euroa. Rangaistus on kohdennettavissa myös
vastuuvalmentajaan.

Sääntömuutokset
59§ Rangaistusmääräykset
• Lisäys kokonaisuuteen: Kilpailutuomariston lisäksi Suomen Hippos voi rangaista henkilöä, joka
kuuluu ravikilpailusääntöjen piiriin. Rangaistukset kilpailuajan ulkopuolella tapahtuneista
rikkomuksista määrää Suomen Hippoksen sääntövaliokunta tai hallitus toimivaltansa puitteissa.
59.2.3.2.§ Kilpailukiellon määrääminen
• Lisätty tekstiin: kilpailukielto koskee jatkossa myös harjoitusraveja.

Sääntömuutokset
59.2.3.4.§ Poikkeusmenettely ajokiellon aikana ohjastamisessa
• Lisätty poikkeusmenettelyä koskevaan kohtaan: Poikkeusmenettelyä ei käytetä ajotaparikkeiden
yhteydessä.
• Poikkeusmenettelyä voi hakea pykälässä mainittujen kilpailujen lisäksi myös muihin suurkilpailuihin
61§ Muutoksenhaku
• Lisätään teksti: Kilpailupäällikkö voi ottaa käsittelyyn annettuja rangaistuksia tai rankaisematta
jääneitä tilanteita ja viedä asian suurkilpailuvalvojia kuultuaan muutoksenhakulautakunnan
käsittelyyn.
65§ Rajoituksia hevosvedonlyöntiin
• Lisäys: Ohjastajan lisäksi valmentaja ei saa osallistua hevosvedonlyöntiin niissä raveissa, joihin
ottaa osaa.

56040 Epäurheilijamainen käytös
Karkea sakko (vähintään 100 €) Jos epäurheilijamaisen käytöksen tarkoituksena on loukata toimihenkilöä,
toista ohjastajaa, valmentajaa tai muuta kilpailutoimintaan osallistuvaa (keskustelussa käytetään
loukkaavia/vihamielisiä sanoja tai se menee henkilökohtaisuuksiin), on rikkeen tehnyttä rangaistava.
Epäurheilijamaisuudesta rangaistaan myös ohjastajaa, joka häiritsee kilpailutapahtumaa, esim. osumalla
ajovitsalla kanssakilpailijaan, lähdön keskeyttämiseen pakottamisella (kääntää hevosensa vasten
kilpailusuuntaan ja ajaa uhkaavasti toisia vastaan) tai ohjastaa häiritsevästi hylätyllä hevosella tapauksissa,
jossa ohjastajan tulisi olla tietoinen hylkäyksestä.
Ajokielto 14 vrk + karkea sakko (vähintään 100 €) Tätä rangaistusta käytetään, kun epäurheilijamainen käytös
jatkuu tai toistuu asiaan puuttumisen jälkeen tai uhka kohdistuu lisäksi ulkopuolisiin henkilöihin. Lähdön
keskeyttämiseen pakottamisesta rangaistaan tapahtuneen häiriön mukaisesti karkealla sakolla ja jos siinä on
lisäksi muita karkeita elementtejä, annetaan rangaistuksena karkean sakon (vähintään 100 €) lisäksi myös 14
vrk:n ajokielto.
Kilpailukielto 28 vrk + karkea sakko (vähintään 100 €) Kilpailutuomariston on näitä rikkeitä tulkitessaan
huolellisesti selvitettävä tapahtumien kulku ja kuultava tapauksen osapuolia. Tätä rangaistusta käytetään, jos
ohjastaja tai valmentaja kilpailusuorituksen aikana tai sen jälkeen on lyönyt toista ohjastajaa, valmentajaa tai
toimihenkilöä ajovitsalla tai nyrkillä tai muuten loukkaa hänen ruumiillista koskemattomuuttaan tai ahdistaa
hänen valjakkoaan häirintätarkoituksessa.

Ponisääntöjen muutokset
20 § Tunnistaminen ja mittaus
•
Muutos tekstiin: Vuosittainen mittaus suoritetaan ennen vuoden ensimmäiseen kilpailuun ilmoittamista, mikäli ponin
edellinen mittaustulos on vähintään 104,0 cm (A-kategoria) tai vähintään 127,0 cm (B-kategoria).
•
Lisäys: Suomen Hippoksella on aina oikeus suorittaa ponille tarkastusmittaus riippumatta ponin iästä.
24.1 § Tasoitusajot
•
Muutos tekstiin: Kuten ravikilpailusäännöissä, mutta poikkeuksena: Tasoitusperusteena käytetään ponin
tasoitusennätystä.
Liite 1 Ponimonté
A-kategoria
•
Muutos: ohjastajan enimmäispituus 150 cm.
B-kategoria
•
Muutos: Jos ponin säkäkorkeus on enintään 107,1–120,0 cm ohjastajan enimmäispituus 155 cm. Jos ponin säkä
on 120,1–130 cm ohjastajan enimmäispituus 160 cm.

