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JOHDANTO & YLEISTÄ

Tässä dokumentissa kuvataan Suomen kansallinen tasoluokitus, niihin liittyvät radat ja tasojen 
väliset erot Working Equitation lajissa. Tasoilla 1 ja 2 ei ole nopeuskoetta. Tasoilla 3,4 ja 5  
kilpailuun kuuluu kaikki kolme osa-aluetta, koulu, käsittely ja nopeus. Nopeuskokeeseen 
osallistuminen vaatii hyväksytyn suorituksen joko koulu tai käsittelykokeesta.

Esteiden jaottelu käsittely- ja nopeuskokeessa 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.

Luokkajako
1. Taso 1  
2. Taso 2   
3. Taso 3  
4. Taso 4  
5. Taso 5 - Master 

TASO 1  

Voidaan ratsastaa  kahden käden ohjasotteella.  1-tasolla varusteohjeistuksena 
nivelsuitsitus, kypäräpakko. 

OSA-ALUEET 

1. Koulu 
Kouluradan ohjelma liitteessä 1 

2. Käsittelykoe 
Maksimissaan 8 estettä.  
Etenevät esteet:  
• Pujottelu – ravi 
• Ympyrät (kahdeksikko tai tynnyrit) – ravi 
• Pyöröaitaus (1 kierros) – ravi tai käynti 
 
Muut esteet – käynti 
Siirtymiset esteiden välillä – ravi  
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Poisluetut esteet: tuplapujottelu, renkaan seivästys, väistöpuomi, kulmaperuutus, 
pujotteluperuutus ja kahdeksikkoperuutus 
 
Erikoisohjeistus portti-tehtävään: suoritetaan ainoastaan tehtävän avaus-osa, jonka jälkeen 
naru pudotetaan kädestä.  

TASO 2 

Voidaan ratsastaa  kahden käden ohjasotteella.  Varusteohjeistuksena nivelsuitsitus, 
pelham-kuolain tai  portugalinkanki kahdella ohjalla, kypäräpakko. 

OSA-ALUEET 

1. Koulu 
Kouluradan ohjelma liitteessä 2 

2. Käsittelykoe 
Maksimissaan 12 estettä.  
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) 

TASO 3 

Voidaan ratsastaa  kahden käden ohjasotteella.  varusteohjeistuksena SRL:n 
koulusääntöjen mukainen suitsitus, kankikuolain, pelham-kuolain tai  portugalinkanki. 
Perinnepuku sallittu hatulla. Nopeuskokeessa kypäräpakko. 

OSA-ALUEET 

1. Koulu 
Kouluradan ohjelma liitteessä 3 

2. Käsittelykoe 
Täysi rata. 
Etenevät esteet:  
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• 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  

Poisluetut esteet: nopeuskokeessa tuplapujottelu 

3. Nopeuskoe 
Täysi rata. 

TASO 4 

Ratsastetaan kahden käden ohjasotteella.  Tehtävät suoritetaan kuten master-tasolla; 
laukassa, laukanvaihdot askeleessa, mutta ohjat kahdessa kädessä. Varusteohjeistuksena 
SRL:n koulusääntöjen mukainen suitsitus, kankikuolain, pelham-kuolain tai  portugalinkanki. 
Perinnepuku sallittu hatulla. Nopeuskokeessa kypäräpakko. 

OSA-ALUEET 

1. Koulu 
Kouluradan ohjelma liitteessä 4 

2. Käsittelykoe 
Täysi rata. Askellaji  laukka. Laukanvaihdot askeleessa. 

3. Nopeuskoe 
Täysi rata.  

TASO 5 

Master-taso ratsastetaan kansainvälisten sääntöjen mukaan laukassa, laukanvaihdot 
askeleessa, ohjat yhdessä kädessä. Luokassa on nopeuskoe. Varusteohjeistuksena SRL:n 
koulusääntöjen mukainen suitsitus, kankikuolain, pelham-kuolain tai  portugalinkanki 
kahdella ohjalla. Perinnepuku sallittu hatulla. Nopeuskokeessa kypäräpakko. 

OSA-ALUEET 

1. Koulu 
Kouluradan ohjelma liitteessä 4 

WWW.WEFI.FI



� /�6 6

2. Käsittelykoe 
Täysi rata. Askellaji  laukka. Laukanvaihdot askeleessa. 

3. Nopeuskoe 
Täysi rata.  

Huomioitavaa tuomareille
1. Tuomarin tulee aina käydä luokkien rata/radat läpi ja tarkistaa että ne ovat sääntöjen 
mukaiset ja suoriteohjeet jos niitä on on oikeat. 

2. Järjestäjän tulee kunnioittaa tuomarin päätöstä jos ratoja/ohjeita pitää muuttaa 
vastaamaan Wefin sääntöjä. 

3. Radat tulee muuttaa ennen kilpailun alkua vastaamaan oikeaa tuomarin ohjeiden 
mukaisesti ja uudesta radasta tulee tiedoittaa kilpailijoita ja heille tulee antaa mahdollisuus 
tutustua korjattuun rataan tuomarin avulla. 

4. Kilpailijalla on oikeus ilmoittaa radan virheellisyydestä sen huomatessaan. Huomautus 
tulee käsitellä ennen kilpailun alkua ja tarvittavat korjaukset tulee tehdä rataan ja tehtäviin. 

5. Kilpailuista tulee toimittaa tuomareille etukäteen ratapiirros hyväksymistä varten.
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