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Hevoset Stadikalla 

Todettiin, että valjakot ovat saaneet valtavasti positiivista palautetta Stadikan tapahtumasta. 

 

Stewarditoiminnasta 

Kansainvälisissä kisoissa tulee olemaan jatkossa 4 + 1 stewardia/kilpailu. Tavoitteena tulevaisuudessa, että 

lajissa olisi Suomessa tämä määrä kansainvälisiä stewardeja. Vuoden 2014 aikana tulisi päivittää 

stewardioikeudet valjakon lajistewardeiksi, jos haluaa toimia jatkossa lajin stewardina. 

 

Henkinen valmennus valjakkoajossa 

Onko valjakossa henkistä valmennusta liiton valmennuksessa mukana? Ei ole ollut2000-luvun alun jälkeen. 

Aiheesta on puhuttu HUJOssa ja todettu, että henkinen valmennus halutaan takaisin mukaan 

valmennusohjelmaan. Jatkoa 23.11.2013 luentoon tulossa 25. – 26.1.2014 lajin omassa lajiseminaarissa 

risteilyllä.  

 

Valmennuksista 

Lajissa liiton valmennuksessa lähes 20 kuskia viidestäkymmenestä lajin harrastajasta. Liiton 

valmennusjärjestelmä yleisesti eri lajeissa: talent -> aluevalmennus -> mj-valmennus. 

 

Sääntömuutoksista 

FEIn sääntöihin on tullut muutoksia.  

Kotimaisiin sääntöihin suunnitteilla olevia muutoksia: 

Yksikköpikkuponeille oma luokka, vuosi 2014 ylimenokausi. Pikkuponeille tarkoitus tarjota jokaiseen kilpailuun 

oma luokka, jonka kilpailukutsun tarkistaja tarvittaessa lisää kutsuun.  

Noviisiluokka, johon saa osallistua juniori-ikäiset kuskit, nuoret hevoset, tai aloittelet kuskit. Aloitteleva kuski 

määrittely = aloitteleva, kunnes yksi voitto tai kaksi sijoitusta. 

Uudenlainen kilpailumalli tulossa mukaan: yksipäiväinen, kolmiosainen kilpailu, jossa mukana koulu ja tarkkuus, 

josta suoraan maratonille TAI koulu ja yhdistetty maraton. Kilpailu ajetaan maratonvainulla. 

Alueluokissa kaikki ajavat kypärät päässä.  

Uudet säännöt voimaan 1.3.2014, säännöt tulevat kaikille näytille heti kun mahdollista. 

 

Olosuhteet kilpailuissa 

Verryttely- ja kilpailukenttien koot lajissa huomioitava olosuhdeasia.  

 

  



Uusi kilpailujärjestelmä 

1 taso: koulu/tarkkuus, tai yhdistelmätarkkuus, yksi- tai kaksipäiväinen 

2 taso kolme osakoetta, vaihtoehtoisesti myös indoorkilpailu 

3 taso mestaruuksia, 2-3 päivän kisoja 

4 taso vaativia, vaikeita luokkia 

5 taso SM tai muu arvokilpailu 

 

Kilpailunjärjestäjän kulut 

Olavi Vainikainen huomautti, että kilpailujärjestäjän ja kilpailubudjetin osuus sääntöjen kirjoituksessa olisi 

mietittävä tarkkaan, esimerkiksi tarvittavien toimihenkilöiden osalta. Toiveena, että säännöissä lähdetään 

suosituksista liikkeelle, ettei synny tarpeettomia majoitus-, tms. kuluja. Esimerkiksi stewardit -> kun stewardi 

haluaa työstään korvauksen, pitäisikö kilpailijoiden tai muun instanssin osallistua tähän kustannukseen 

kilpailunjärjestäjän lisäksi? 

 

Lääkäri/ensiaputarve kilpailuissa  

Kun aluesairaala lähellä, kilpailunjärjestäjän näkökulmasta olisi toive, että ambulanssia ei tarvitsisi olla paikalla. 

Ben Simonsén keskustellut Itä-Uusimaan palopäällikön kanssa, jonka mukaan ambulanssin läsnäolo ei ole 

oleellinen kysymys, kun kilpailu pidetään suljetulla alueella, ja paikalla on ammattitaitoinen ensiapuryhmä. 

Tarve voi olla mahdollisesti paikkakuntakohtaista? Sääntöjen otettava asiaan selvä kanta. 

 

Sääntöjen kirjaamisesta 

Kaikki päätökset tulee kirjata sääntöihin niin, että kilpailunjärjestäjä tietää, kuinka tulee toimia.  

 

Luokkasuunnittelu 

Keskusteltiin kilpailuiden luokkasuunnittelusta. Kilpailijoilla on tarve päästä harjoittelemaan kilpailumaisesti, 

mutta kilpailuissa ei välttämättä riittävän usein tarjolla sopivia luokkia. Voidaanko järjestää luokka, vaikka 

osallistujia vain 2 tai 1 (ruusuke, mutta ei muita palkintoja eikä rankingpisteitä; kvaali seuraavalle tasolle 

mahdollista saada).  Voidaanko yhdistää luokka, jossa on alle neljä valjakkoa? Vakiotasot kokeiluun? Hevoset, 

ponit, yksiköt ja parivaljakot –sekaluokkia? Suorituksen tekeminen keskiössä, luokan taso määrittävänä tekijänä, 

ei niinkään luokan koko. Risteilyllä tarkoituksena miettiä asiaa, asiaan toivotaan kommentteja kilpailijoilta. 

 

Lopuksi 

Todettiin, että lajin yhteisellä risteilyllä 25.1.2014 on tarkoitus käsitellä ainakin henkisen valmentautumisen 

aihetta, sekä kilpailuiden luokkajakokysymystä.  


