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1. Yleisiä ohjeita 

1.1 Osallistumisoikeus 
Laatuarvosteluun voivat osallistua 4-vuotiaat lämminveriset ratsuhevoset sekä 5-vuotiaat 
varsoneet tammat, joilla ei ole varsa alla. Hevosen tulee olla merkitty FWB-kantakirjan 
pääosastoon ja polveutua jalostukseen hyväksytyistä isäoriista. Myös muuhun hyväksyttyyn 
kantakirjaan ensirekisteröidyt hevoset, jotka täyttävät polveutumisvaatimukset, voivat osallistua. 
Kaikkien osallistuvien hevosten tulee olla rekisteröity jalostusohjesäännön mukaisesti Suomen 
Hippoksen rekisteriin ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Tietokantaan merkityillä hevosilla ei 
ole osallistumisoikeutta.  
 
Liite 1 Hyväksytyt kantakirjat 

1.2 Ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen tapahtuu FWB-yhdistyksen Internetsivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.9.2019. Jälki-ilmoittautuminen mahdollista 27.9.2019 asti 
+50€ lisämaksulla. 

1.3 Osallistumismaksu ja peruutusehdot 
Laatuarvostelun osallistumismaksu on 100 €/hevonen (ilmoittautumismaksu 20 € + lähtömaksu 80 
€), FWB-yhdistyksen jäsenten hevoset 80 €/hevonen (ilmoittautumismaksu 20 € + lähtömaksu 60 
€). Osallistumismaksu maksetaan FWB-yhdistyksen tilille FI47 6601 0001 0199 42 viimeiseen 
ilmoittautumispäivään mennessä. 
 
Ilmoittautuessa sitoudut maksamaan osallistumismaksun. Ilmoittautumisajan jälkeen perutuista 
ilmoittautumisista lähtömaksusta palautetaan puolet (50 %) vain eläinlääkärin-/lääkärintodistusta 
vastaan. Ennen ilmoittautumisajan päättymistä perutut ilmoittautumiset eivät aiheuta ilmoittajalle 
kuluja. Maksukuitti tulee esittää ilmoittautuessa kansliaan! 
 
Peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostilla info@finnishwarmblood.fi tai 050 562 6630/Jani Peltola. 

1.4 Hevosen ja ratsastajan varusteet 
Hevosella tulee olla numerolappu kaikissa osakokeissa. 

1.4.1 Rakennearvostelu 
Rakennearvostelussa hevonen esitetään suitsittuna, ilman satulaa ja suojia. Esittäjällä saa olla 
tarvittaessa liina/pitkä talutin. Esittäjällä ja avustajalla tulee olla kypärä päässä. 

1.4.2 Estekoe 
Ratsastajalla tulee olla SRL:n estekilpailusääntöjen mukainen asu.  
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Estekokeessa hevosen tulee olla satuloitu ja suitsittu SRL:n esteratsastuskilpailuja koskevien 
sääntöjen mukaisesti. Etujaloissa sallitaan jännesuojat ja takajaloissa sallitaan SRL:n nuorten 
hevosten estesääntöjen mukaiset suojat. 
 
1.4.3 Askellajikoe 
Ratsastajalla tulee olla SRL:n kouluratsastuskilpailusääntöjen mukainen asu. Ratsastajalla saa olla 
kannukset ja/tai raippa.  
 
Askellajikokeessa hevonen tulee olla satuloitu ja suitsittu nivelkuolaimin SRL:n 
kouluratsastuskilpailuja koskevien sääntöjen mukaisesti. Apuohjat, suojat tai pintelit eivät ole 
sallittuja. 
 

1.5 Lääkintämääräykset ja rokotukset 
Tapahtumassa noudatetaan Suomen Ratsastajainliiton lääkintämääräyksiä. Järjestäjä suosittelee 
rokottamaan osallistuvat hevoset rokotussääntöjen mukaisesti. 
 

1.6 Steward 

Tapahtuman aikana paikalla on steward, joka valvoo sääntöjen noudattamista, turvallisuutta ja 
hevosten hyvinvointia. 

2 Tapahtuman kulku 

2.1 Ilmoittautuminen 
Ennen suorituksen alkua ilmoittaudutaan kansliaan, missä esitetään hevospassi ja maksukuitti. 
Kanslia sijaitsee maneesin toisen kerroksen tuomaritilassa. 

2.2 Hevosen mittaus ja tunnistetietojen tarkistus  
Hevoset mitataan ja niiden tunnistetiedot tarkistetaan ennen arvostelun alkamista. Mittauksessa 
esitetään hevospassi, josta tarkistetaan hevosen tunnistetietojen vastaavuus. Mittausaikataulu 
ilmoitetaan kilpailijatiedotteessa. Mittaus tapahtuu maneesissa verryttelyhallin ja tapahtuma-
areenan välittömässä läheisyydessä. 

2.3 Estehevoset 

2.3.1 Estekoe 
Estehevoset suorittavat esteradan, jossa hypätään kaksi kierrosta. Esteet koostuvat puomeista, 
lisäksi osassa käytetään erilaisia täytteitä. Esteessä numero 7 on vesimatto alla.  
 
 



 
 
 
  

www.finnishwarmblood.fi  www.hippos.fi 

 
 
 
 
Ensimmäisellä kierroksella hypätään esteet 1-6. Esteiden korkeus on 90 - 100 cm. Toisella 
kierroksella hypätään esteet 1-7. Toisella kierroksella tuomarit voivat nostaa esteet 3 ja 4. 
Tarvittaessa ratsukko hyppää vielä linjan 3-4 kolmannen kerran korotettuna.  
 
Estekokeessa arvioidaan 1. tekniikka, 2. kapasiteetti, 3. ratsastettavuus ja 4. laukka. Kaikki kohdat 
arvioidaan lineaarisella profiloinnilla. Lisäksi arvostelukohdista annetaan pisteet 4-10, pisteet 
annetaan yhden desimaalin tarkkuudella. 
 
Liite 2 Esterata 

2.3.2 Rakennearvostelu, estehevoset 
Heti estekokeen päätyttyä suoritetaan rakennearvostelu. Avustajan on hyvä olla mukana, jotta 
varusteiden riisuminen käy sulavasti ja turvallisesti. 
Rakennearvostelussa hevonen esitetään ensin sivukuva tuomariin päin. Sen jälkeen käynti ja ravi 
esitetään suoralla uralla ohjeiden mukaan.  
 
Rakenteesta arvioidaan 1. tyyppi, 2. pää, kaula ja runko, 3. jalat ja liikkeiden säännöllisyys. 
Ominaisuuksista tehdään lineaarinen profilointi ja arvostelukohdat pisteytetään asteikolla 4-10, 
puolikkaita pisteitä voidaan käyttää. 
 

2.3.3 Pistelasku, estehevoset 
Estehevosten tulokset ja järjestys määräytyvät kahden estekierroksen perusteella laskettavan 
yhteispistemäärän perusteella. Rakennepisteet otetaan huomioon ensimmäisen kierroksen 
pisteytyksessä. 
 
RAK rakenne (1.tyyppi, 2. pää, kaula, runko, 3. jalat ja liikkeiden säännöllisyys) / 3  
T tekniikka 
KA kapasiteetti 
RA ratsastettavuus 
L laukka 
 
Ensimmäinen kierros:  
 T + KA + RA + L + RAK                                     
                             5 
Toinen kierros:                                     
T +KA + RA + L 
            4 
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Kokonaispisteet:  
Ensimmäinen kierros + toinen kierros 

2 

2.4 Askellajihevoset 

2.4.1 Askellajikoe 
Askellajihevoset suorittavat askellajikokeena kouluratsastusohjelman. Ohjelma ratsastetaan 
yksilöohjelmana. Seuraava ratsukko pääsee valmistautumaan areenan puolelle edellisen ratsukon 
siirtyessä radan puolelle. 
 
Askellajikokeessa ominaisuudet arvioidaan lineaarisen profiloinnin avulla ja pisteytetään 1. käynti, 
2. ravi., 3. laukka, 4. kuuliaisuus ja 5. yleisvaikutelma. Lisäksi arvostelukohdista annetaan pisteet 4-
10, pisteet annetaan yhden desimaalin tarkkuudella.  
 
Liite 3 Askellajiohjelma 
 
2.4.2 Rakennearvostelu 
Askellajikokeen päätyttyä suoritetaan rakennearvostelu. Avustajan on hyvä olla mukana, jotta 
varusteiden riisuminen käy sulavasti ja turvallisesti. Rakennearvostelussa hevonen esitetään 
tuomarille ensin sivukuva tuomaria kohti. Sen jälkeen käynti ja ravi esitetään suoralla uralla 
ohjeiden mukaan.  
 
Rakenteesta arvioidaan 1. tyyppi, 2. pää, kaula ja runko, 3. jalat ja liikkeiden säännöllisyys. 
Ominaisuuksista tehdään lineaarinen profilointi ja arvostelukohdat pisteytetään asteikolla 4-10, 
puolikkaita pisteitä voidaan käyttää. 
 

2.4.3 Pistelasku, askellajihevoset 
Askellajihevosten tulokset ja järjestys määräytyvät askellajikokeesta ja rakennearvostelusta 
laskettavan yhteispistemäärän perusteella.  
 
RAK rakenne (1.tyyppi, 2. pää, kaula, runko, 3. jalat ja liikkeiden säännöllisyys) / 3  
K käynti 
R ravi 
L laukka 
KU kuuliaisuus 
Y yleisvaikutelma 
 
Kokonaispisteet: 
K + R + L + KU + Y + RAK 
                    6 
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2.5 Kenttähevoset 
Kenttähevoset suorittavat Laatuarvostelun kaksipäiväisenä. Ensimmäisenä päivänä ne mitataan, 
niiden tunnistetiedot tarkistetaan ja ne suorittavat estekokeen sekä rakennearvostelun (kts. kohta 
2.3).  
Toisena päivänä vuorossa on askellajikoe (kts. kohta 2.4). Askellajikokeen keskiarvoon lasketaan 
mukaan rakennearvostelun tulos ensimmäiseltä päivältä. 
Kenttähevoset sijoittuvat molempina päivinä normaalisti muiden osallistujien joukkoon, mutta 
niiden lopputulos määräytyy osakokeiden keskiarvon mukaisesti.  

3 Palkitseminen ja tulokset 
 
Askellaji-, este- ja kenttähevoset palkitaan omina ryhminään lopputulosten perusteella. 
Kenttähevosten mahdolliset rahapalkkiot maksetaan kuitenkin paremman osakokeen sijoituksen 
mukaan. Jos sijoitus on molempina päivinä sama, otetaan huomioon estepäivän tulos.  
 
Tapahtuman tulokset ovat lopullisia ja julkisia.  

3.1 Palkinnot 

Suomen Hippos ry maksaa Veikkaus Oy:n tuotoista hevoskasvatukseen kohdennettavasta 
osuudesta FWB-hevosille rahapalkinnot seuraavasti: 590 – 430 – 260 – 170 - 110 €. Palkinnot 
maksetaan kasvattajalle (50 %) ja omistajalle (50 %). 
 
Muihin kantakirjoihin ensirekisteröidyille hevosille maksetaan sijoitussäännön mukaan: 170 – 150 
– 130 – 100 – 80 – 50 €. Palkinnot maksetaan sekä kasvattajalle (mikäli suomalainen, 50 %) että 
omistajalle (50 %). 
 
Suomen Hippos ry lahjoittaa parhaalle FWB-estehevoselle ja parhaalle FWB-askellajihevoselle 
palkintolautaset. FWB-tammat saavat hyväksytystä suorituksesta FWB-yhdistyksen myöntämän 
suoritusdiplomin. 
 
Palkintojenjakoon kutsutaan kaikki sijoittuneet ja palkintojenjakoon saavutaan ratsain. 
Palkintojenjaosta voi olla poissa ainoastaan puheenjohtajatuomarin luvalla. Mahdollisia 
esinepalkintoja ei postiteta jälkikäteen. 

4 Lineaarinen profilointi 
 
Laatuarvostelussa käytetään kaikkien ominaisuuksien arvioinnissa lineaarista profilointia, joka on 
otettu käyttöön FWB-kantakirjassa vuonna 2015. Lineaarisessa profiloinnissa ei pyritä arvioimaan 
onko hevonen hyvä tai heikko jonkin tietyn ominaisuuden suhteen, vaan järjestelmä pohjautuu 
hevosen ominaisuuksien kuvailuun. Tavoitteena on tehdä hevosesta tuoteseloste. 
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Lineaarisessa profiloinnissa ominaisuudet kuvaillaan yhdeksänportaisella asteikolla A-I. 
Vertailutasona käytetään populaation keskiarvoja. 
 
Lineaarisen profiloinnin tavoitteena on tuottaa hevosista tarkempaa informaatiota sekä hevosen 
omistajan, että kantakirjan käyttöön.  

5 Valitusoikeus 

Laatuarvostelun lopputuloksesta ei voi valittaa. Mikäli tilaisuutta ei ole toteutettu tapahtuman 
voimassa olevien sääntöjen ja muiden asiaa koskevien ohjeistusten mukaisesti, voidaan asiasta 
valittaa. Valituksen voi tehdä henkilö, jonka omistuksessa tai hallinnassa kyseiseen valitukseen 
liittyvä yksilö on. Valitus tulee toimittaa kirjallisesti Suomen Hippokseen. Valitukset käsittelee 
Suomen Hippos ry:n Ratsu- ja ponivaliokunta ja FWB-yhdistyksen hallitus.  
Arvostelupaikkaan ja tapahtumaan liittyvät valitukset tulee esittää arvostelutilanteessa, 
viimeistään puoli tuntia tilaisuuden päätyttyä näyttelykansliaan. Muut arvostelutilaisuuteen 
liittyvät valitukset tulee toimittaa kahden viikon kuluessa arvostelutilaisuudesta Suomen 
Hippokseen.  
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