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1   Yleistä 
 
Valjakkoajon aluekilpailuissa noudatetaan Suomen Ratsastajainliiton (SRL) laatimia 
Valjakkoajosääntöjä. Jos valjakkoajon aluekilpailusäännöt poikkeavat SRL:n laatimista säännöistä, 
noudatetaan aluekilpailuissa valjakkoajon aluekilpailusääntöjä. 
 
Valjakkoajon aluetoiminnan tarkoituksena on lisätä lajin tunnettavuutta aluetasolla sekä lisätä 
vuosittaisten kilpailuiden määrää ja saada uusia valjakoita lajin piiriin. 
 
 
2   Kilpailumuodot 
 
Valjakkoajon aluekilpailuita voidaan järjestää joko yksi- tai kaksipäiväisenä. 
 
Yksipäiväinen kilpailu voi koostua joko yhdestä kokeesta (koe A: koulukoe, koe B: kestävyyskoe tai 
koe C: tarkkuuskoe) tai kahdesta (A+C, A+B tai C+B) osakokeesta. Kaksipäiväinen kilpailu sisältää 
kaikki kolme osakoetta. Kolmen osakokeen kilpailua ei voida järjestää yksipäiväisenä. 
Yksipäiväisessä kilpailussa kilpailunjärjestäjän on pyrittävä järjestämään kahden osakokeen 
kilpailuissa koe A (koulukoe) tai koe C (tarkkuuskoe) ennen koetta B (kestävyyskoe).  
 
Kaksipäiväisissä kilpailuissa kilpailunjärjestäjän on pyrittävä järjestämään osakokeet niin, että 
kokeet A ja C ajetaan kilpailun ensimmäisenä päivänä ja koe B kilpailuiden toisena päivänä.  
 
Kilpailuissa on kuitenkin aina noudatettava SRL:n valjakkoajon kilpailusääntöjä, valjakkoajon 
aluekilpailusääntöjä sekä SRL:n kilpailuiden järjestämismääräyksiä ja –ohjeita.  
 
Kansallisten kilpailuiden yhteydessä voidaan alueluokat järjestää kolmipäiväisinä. 
 
 
3   Kilpailuiden taso 
 
Aluekilpailuiden taso voi olla joko helppo tai vaativa, ei koskaan vaikea. 
 
 
4   Rankingpisteet 
 
Valjakkoajon aluekilpailuissa jaetaan rankingpisteitä. Kilpailun järjestäjä on velvollinen 
merkitsemään tulokset Kipaan välittömästi kilpailun jälkeen. 
 
 Aluerankingpisteitä jaetaan kaikissa valjakkoajon aluekilpailuissa seuraavasti: 
 
 I II III loput sijoittuneet 
Helppo 10 9 8 6 
Vaativa 12 11 10 8 
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Yhden (1) tai kaksi (2) osakoetta sisältävästä kilpailusta saa kustakin osakokeesta 1/3 
yllämainitusta pistemäärästä. Täydet pisteet voi saada vain kaikki kolme (3) osakoetta sisältävästä 
kilpailusta. Vuoden lopussa mahdolliset pisteiden osat pyöristetään pyöristyssäännön mukaisesti 
lähimpään täyteen pisteeseen. 
 
 
5   Valjakkoajon aluekilpailuissa tarvittavat lääki ntä-/eläinlääkintähenkilöt 
 
Valjakkoajon aluekilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjen yleistä osaa sekä valjakkoajon 
kilpailusääntöjä kilpailuissa tarvittavien lääkintä/eläinlääkintä henkilöiden osalta. Niiltä osin, kun 
SRL:n säännöt poikkeavat valjakkoajon aluekilpailusäännöistä, noudatetaan 
aluekilpailusääntöjä. Valjakkoajon aluekilpailuissa järjestävä seura/seurat huolehtivat 
tarvittavien henkilöiden kutsumisesta paikalle sekä toimittavat tarpeelliset ilmoitukset 
alueen sairaanhoidosta ja eläinlääkinnästä vastaaville tahoille. 
 

osakoe lääkintäryhmä  ambulanssi  lääkäri eläinlääkäri  hevosambulanssi  ilmoitus  
Koulukoe suositellaan         kyllä 
Tarkkuuskoe suositellaan         kyllä 
Kestävyyskoe kyllä* kyllä* kyllä* kyllä kyllä kyllä 

* koulutettu ensiapuryhmä ja/tai lääkäri ja/tai ambulanssi 
 
*) Ambulanssin kutsuminen paikalle valjakkoajon aluekilpailuissa on kilpailuiden lääkärin 
harkinnassa. Jos ambulanssin saapuminen kilpailupaikalle tapaturman sattuessa on erittäin 
nopeaa, voi lääkäri myöntää järjestäjille luvan olla kutsumatta ambulanssia kilpailupaikalle. 
Kilpailuiden järjestäjillä ei ole oikeutta muuttaa lääkärin päätöstä missään kilpailun vaiheessa. 
Koulu- ja tarkkuuskokeen aikana on kilpailuiden järjestäjän varmistuttava siitä, että ambulanssi ja 
eläinlääkäri ovat nopeasti saatavilla tapahtumapaikalle näiden osakokeiden aikana. 
 
 
6   Tuomaristo 
 
Valjakkoajon aluekilpailuissa noudatetaan SRL:n yleisen osan aluekilpailumääräyksiä seuraavin 
muutoksin: 
 
Koulukoe: kouluratsastustuomari tai valjakkotuomari, jolla erillinen koulutus koulukokeeseen 
(suositellaan kahta tuomaria) 
 
Kestävyyskoe: valjakkotuomari 
 
Tarkkuuskoe: vähintään esteratsastustuomari tai valjakkotuomari 
 
Kilpailuissa on oltava nimetty päästewardi ja turvallisuuspäällikkö. 
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7   Aluekilpailuradat/suunnitelmat 
 
Kaikki valjakkoajon aluekilpailuissa käytettävät radat/suunnitelmat on hyväksytettävä kansallisella 
tai kansainvälisellä ratamestarilla. 
 
 
8   Aluemestaruudet 
 
Valjakkoajon aluemestaruuksissa noudatetaan SRL:n yleisen osan sääntöjä aluemestaruuksista. 
Valjakkoajon aluemestaruus kilpaillaan alueluokassa tasolla helppo tai vaativa; poneille ja hevosille 
omat luokkansa. 
 
 
9   Kilpailuoikeudet 
 
Valjakkoajon aluekilpailuissa valjakko saa osallistua kokeeseen B (kestävyyskoe) vasta, kun 
valjakolla on hyväksytty suoritus aluetasolla kokeesta A (koulukoe) tai kokeesta C (tarkkuuskoe), 
jos koetta A ei kilpailuissa ole järjestetty. Kilpailija voi osallistua kokeeseen B ilman hyväksyttyä 
suoritusta kokeesta A tai C ainoastaan, jos hänellä on hyväksytty suoritus kansallisen tason 
kilpailusta. 
 
Kilpailija saa halutessaan osallistua vain koulu- ja/tai tarkkuusosakilpailuihin. 
 
 
10  Ikärajat 
 
alueluokat     

alaikäraja ajuri 
avustaja B-
koe 

avustaja A- ja C-
koe hevonen  

hevosyksikkö 14/18 18/14 14 4 
hevosparivaljakko 16/18 18/14 14 4 
poniparivaljakko, I-ponit 14/18 18/14 14 4 
poniparivaljakko, II-
ponit 14 14 14 4 
poniyksikkö, I-ponit 14 14 14 4 
poniyksikkö, II-ponit 12 (12) (12) 4 
     
kilpailussa pelkkä koulu- ja/tai 
tarkkuusosakoe, alueluokat   

alaikäraja ajuri 
avustaja B-
koe 

avustaja A- ja C-
koe hevonen  

poniyksikkö, I-ponit 12 - 12 4 
poniyksikkö, II-ponit 10 - (10) 4 
poniparivaljakko, I-ponit 12 - 12 4 
poniparivaljakko, II-
ponit 12 - 12 4 
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11  Vaunut ja valjaat 
 
Alueluokissa suositellaan sääntöjen mukaisia vaunuja sekä vetoliinojen ja vetokartun tai vastaavan 
käyttämistä. Helpoissa alueluokissa saa kilpailla yksiakselisella vaunulla. Vaativissa alueluokissa 
B-kokeessa vaunujen tulee olla kaksiakseliset, II-poneilla yksi- tai kaksiakseliset. Ilmakumirenkaat 
ovat sallitut kaikissa alueluokissa. 


