
Tasouudistus 2018 
 
Tasoja on jatkossa viisi (5).  
 
Uusi taso on lisätty vanhojen tasojen 1 ja 2 väliin tuomaan tasojen välille tasaisemman kehityksen. 
 
Tasot on nimetty seuraavasti: taso 1, taso 2, taso 3, taso 4, taso 5 (master) 
 
Koulukokeessa jokaisella tasolla on oma ratansa. Ks. linkit alla. 
  
Taso 1 
Taso 2 
Taso 3 
Taso 4 
Taso 5 
 
Käsittelykokeissa on entistä enemmän ohjeistusta ja rajausta siten, että taso on helpompi valita ja 
suorituksia on helpompi harjoitella. Ohjeistus käsittely- ja nopeuskokeeseen on esitelty sekä kirjallisesti 
että videoiduin esimerkkiradoin.  
 
Luokkien jaottelu on esitelty seuraavasti: 1) etenevät esteet, 2) muut esteet, 3) siirtymiset esteiden väleillä 
ja 4) pois rajatut tehtävät.  
 
Mainitut askellajit ovat kyseisen tason ohjeelliset suoritusaskellajit. Jos mainittuja askellajeja on kaksi – 
kuten käynti ja laukka – on laukka korkeamman pisteytyksen askellaji ja käyntisuorituksesta saa 
kilpailuissa maksimipistemäärän 7.  
 
Tällä ohjeistuksella pyritään ohjaamaan ratsukoita valitsemaan itselleen sopivin suoritustapa. 
 
 
Käsittelykokeen ja nopeuskokeen ohjeistukset: 
 
Taso 1 
 
Etenevät esteet:  
Pujottelu – ravi 
Ympyrät (kahdeksikko tai tynnyrit) – ravi 
Pyöröaitaus (1 kierros) – ravi tai käynti 
 
Muut esteet – käynti 
 
Siirtymiset esteiden välillä – ravi  
 
Poisluetut esteet: tuplapujottelu, renkaan seivästys, väistöpuomi, kulmaperuutus, pujotteluperuutus ja 
kahdeksikkoperuutus 
 
Erikoisohjeistus portti-tehtävään: suoritetaan ainoastaan tehtävän avaus-osa, jonka jälkeen naru 
pudotetaan kädestä.  
 
1-tasolla varusteohjeistuksena nivelsuitsitus (vrt. SRL:n koulusäännöt), kypäräpakko. 
 
 
  



Taso 2  
 
Etenevät esteet:  
Pujottelu – ravi 
Ympyrät (kahdeksikko tai tynnyrit) – ravi tai laukka, laukanvaihdot käynnin kautta 
Pyöröaitaus (1 kierros) – käynti tai laukka 
 
Siirtymiset esteiden välillä – laukka  
 
Poisluetut esteet: tuplapujottelu, kulmaperuutus ja kahdeksikkoperuutus, renkaan seivästys ainoastaan 
selkeällä ja suoralla linjalla, (2 tynnyriä, joiden välinen tie on helppo) 
 
2-tasolla varusteohjeistuksena nivelsuitsitus (vrt. SRL:n koulusäännöt), pelham-kuolain tai  
portugalinkanki kahdella ohjalla, kypäräpakko. 
 
Taso 3 
 
Etenevät esteet:  
Pujottelu (min. 8 m väleillä) – laukka, laukanvaihdot käynnin kautta 
Tuplapujottelu (min. 8 m väleillä) – laukka, laukanvaihdot käynnin kautta  
Ympyrät (kahdeksikko tai tynnyrit) – laukka, laukanvaihdot käynnin kautta 
Pyöröaitaus – käynti tai laukka. Laukasta käyntiin siirtyminen, takaosakäännös ja uuden laukan nosto  
 
Siirtymiset esteiden välillä – laukka  
 
Taso 3 on ensimmäinen taso, jossa on mukana nopeuskoe.  
 
Poisluetut esteet: nopeuskokeessa tuplapujottelu 
 
3-tasolla varusteohjeistuksena SRL:n koulusääntöjen mukainen suitsitus, kankikuolain, pelham-
kuolain tai  portugalinkanki kahdella ohjalla. Perinnepuku sallittu hatulla. Nopeuskokeessa 
kypäräpakko. 
 
Taso 4 
 
Tehtävät suoritetaan kuten master-tasolla; laukassa, laukanvaihdot askeleessa, mutta ohjat kahdessa 
kädessä. Luokassa on nopeuskoe. 
 
4-tasolla varusteohjeistuksena SRL:n koulusääntöjen mukainen suitsitus, kankikuolain, pelham-
kuolain tai  portugalinkanki kahdella ohjalla. Perinnepuku sallittu hatulla. Nopeuskokeessa 
kypäräpakko. 
 
Taso 5 = Master 
 
Master-taso ratsastetaan kansainvälisten sääntöjen mukaan laukassa, laukanvaihdot askeleessa, ohjat 
yhdessä kädessä. Luokassa on nopeuskoe. 
 
5-tasolla varusteohjeistuksena SRL:n koulusääntöjen mukainen suitsitus, kankikuolain, pelham-
kuolain tai  portugalinkanki kahdella ohjalla. Perinnepuku sallittu hatulla. Nopeuskokeessa 
kypäräpakko. 
 
 
	
	
	


