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Hevosen esittäminen hevostarkastuksessa
-

-

-

-

Hevonen esitetään harjattuna (muista myös harja ja häntä) ja kaviot puhdistettuina.
Harjan ja hännän voi halutessaan letittää.
Tarkastukseen tullaan ajoissa. Mikäli kyseessä on maratonia (osakoe B) edeltävä
tarkastus, kaikki hevoset tarkastetaan (lähtöajasta/-numerosta riippumatta) ennen kilpailun alkua eli ennen kuin yksikään valjakko on startannut maratonin
A-osuudelle. Tarkastuksen suorittavan eläinlääkärin on oltava täydessä toimintavalmiudessa maratonin alkaessa siltä varalta, että radalla olevalle valjakolle tapahtuu onnettomuus tms.
Kolmipäiväisissä kilpailuissa hevoset tarkastetaan yleensä myös ennen tarkkuusosakoetta. Tällöin tarkastus tapahtuu useimmiten tarkkuuden verryttelyn yhteydessä hevonen vaunun edessä ajamalla ”kahdeksikkoa”. Noudata saamiasi ohjeita (eläinlääkäri, kisakutsut ja -tiedotteet, ajurikokoukset).
Varusteet: hevosella on esitettäessä päässään kuolaimelliset suitset ja niihin kiinnitettynä hevosen kilpailunumero. Hevosta talutetaan joko ohjista, riimunnarusta tai juoksutusliinasta (riimunnarun ja juoksutusliinan kanssa voi käyttää
juoksutusdeltaa).
Hevosen esittäjän on suotavaa olla pukeutunut siististi. Jalassa on hyvä olla
turvalliset kengät, joilla on hyvä juosta.
Esittäjän on suositeltavaa käyttää hanskoja.
Hevosen voi esittää hevosenhoitaja tms., mutta kuskin oltava vastuuhenkilönä paikalla!
Älä tuo hevosta tarkastukseen suoraan tallista. Kävelytä sitä ensin ja ota muutama
ravipätkä tarkastaaksesi liikkuminen ja hevosen hallitseminen.
Hevosille saatetaan tehdä tarkastuksia myös muulloin kilpailun aikana. Noudata kilpailunjärjestäjän/tuomariston/stewardien ohjeita.
Jos on kysyttävää, ota yhteyttä kilpailunjärjestäjään (yhteystiedot löytyvät kilpailukutsusta).

Hevosen esittäminen
-

-

-

Eläinlääkäriä lähestyessä esittäjä tervehtii eläinlääkäriä ja kertoo kuuluvasti hevosen numeron ja nimen.
Hevonen tuodaan eläinlääkärin eteen ja pysäytetään, esittäjä siirtyy seisomaan hevosen eteen.
Eläinlääkäri tarkastaa hevosen.
Luvan saatuaan esittäjä näyttää hevosen liikkeet vasemmalta puolelta taluttaen
suoralla uralla käynnissä ja ravissa eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti (yleensä ensin eläinlääkäristä poispäin käyntiä, siirtyminen raviin, takaisin käyntiin ja hevosen
kääntäminen taluttajasta poispäin eli oikealle ja kohti eläinlääkäriä ravissa, siirtyminen käyntiin).
Hevosen tulee liikkua sekä käynnissä että ravissa mahdollisimman reippaasti,
keskiaskellajeja tavoitellen (askellajeja kuitenkaan rikkomatta)!
Mikäli hevonen menee tarkastuksesta läpi, eläinlääkäri yleensä kiittää käynnissä ja
ravissa esittämisen päätteeksi, minkä jälkeen hevonen voidaan viedä pois tarkastuspaikalta. Tässä kohtaa myös hevosenesittäjä kiittää.
Mikäli hevonen ei mene tarkastuksesta läpi, niin eläinlääkäri ja tuomari/stewardi antavat ohjeet miten toimitaan.
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Muutamia esittämisen perusasioita
- Ole ajoissa tarkastuspaikalla.
- Esitä siisti hevonen.
- Hevonen kannattaa totuttaa stetoskooppiin.
- Käynnissä ”taluttimesta” (ohjat/riimunnaru/juoksutusliina) voi pitää kiinni kahdella
kädellä. Oikea käsi on lähempänä suuta, taluttimen pää vasemmassa kädessä –
älä kierrä talutinta kätesi ympäri.
- Hevosta talutetaan vasemmalta puolelta ja taluttajan paikka on hevosen
pään/kaulan/lavan kohdalla - hevosta ei vedetä perässä.
- Ravissa taluttimesta pidetään kiinni vain oikealla kädellä.
- Esittäjä antaa hevosen liikkua pää ja kaula mahdollisimman suorana ja ”vapaana” (normaalilla talutusetäisyydellä) - varo vetämästä päätä mihinkään
suuntaan!
- Hevonen käännetään aina käynnissä ja taluttajasta poispäin. Kääntymistä voi
auttaa nostamalla vasenta kättä kohti hevosen päätä/silmää, jolloin hevonen yleensä väistää ja kääntyy.
- Toimi eläinlääkärintarkastuksessa ohjeiden mukaan ja ripeästi mutta rauhallisesti.
- Odottaessasi tarkastukseen pääsyä pidä silmät ja korvat koko ajan auki. Siirry tarkastukseen viipymättä ja eläinlääkäriltä luvan saatuasi tarkastuspaikalta kauemmas, jotta seuraavilla on tilaa esittää hevosensa. Muista aina pitää riittävä turvaetäisyys muihin hevosiin sekä ihmisiin!
- Tarkastukseen pääsyä odotellessa hevonen on hyvä pitää liikkeessä, mikäli tilat antavat myöden. Jos tarkastus on esim. suurella kentällä, tarkastusta odottavia hevosia voidaan taluttaa suurella ympyrällä, josta voi sujuvasti siirtyä tarkastukseen.
- Lue kilpailukutsut sekä -tiedotteet huolellisesti ja osallistu ennen kilpailuja järjestettäviin ajurikokouksiin – niissä annetaan yleensä arvokasta lisätietoa!
- Jos hevosia on majoitettu kilpailualueella moneen eri talliin kauas toisistaan, saatetaan myös tarkastuksia järjestää eri paikoissa eri aikaan. Ota selvää missä ja milloin
sinun hevosesi tarkastetaan.
- Opettele esittäminen kotona; paikallaan seisominen, kääntäminen, kuinka paljon
ja mitä (ääni)apuja tarvitset saadaksesi hevosen siirtymään sujuvasti ja nopeasti
käyntiin ja raviin sekä takaisin käyntiin.

