
Lapsenne on lähdössä mukaan ratsastuksen kilpailumaailmaan. Hän tarvitsee kilparatsastajan polulla myös 
huoltajan tukea ja apua. Aloitteleville kilparatsastajille tarjoamme Kilpailijan starttikurssin, johon myös alle 
15-vuotiaiden ratsastajien huoltajan/huoltajien on tärkeää osallistua. 

Ratsastuskilpailut poikkeavat muiden urheilulajien kilpailumuodoista oleellisimmin siinä, että kisakumppanina 
on elävä hevonen. Tämän takia kilpailuissa ei voi keskittyä pelkästään ratsastajaan, vaan kaikki asiat on 
mietittävä myös hevosen ja sen hyvinvoinnin kannalta.

Ratsastuskouluilla ratsastajien apuna ovat ammattitaitoiset opettajat ja ohjaajat sekä mahdollisesti 
hevosenhoitajat. He auttavat hevosen kilpailukuntoon valmistamisessa ja parhaaseen mahdolliseen 
kilpailusuoritukseen pääsemisessä, sekä monissa käytännönasioissa. Tämän takia sinun huoltajana ei 
tarvitse osata ratsastaa tai hoitaa hevosia.  Jos lapsenne kilpailee muulla kuin ratsastuskoulun hevosella, on 
varmistettava, että mukana kisoissa on myös hevostaitoinen henkilö.

Huoltajalla on kilpailuissa erittäin tärkeä tehtävä tukea ja kannustaa ratsastajaa. Lapselle on merkitystä, että 
huoltaja on mukana harrastuksessa ja paikalla kisoissa mahdollisuuksien mukaan. Huoltaja voi olla apuna 
erilaisissa käytännönasioissa, vaikka ratsastajat onkin alusta lähtien hyvä opastaa oma-aloitteiseen kisa-
asioiden hoitamiseen. 

Jos ratsastusmaailma ei ole itsellesi tuttu, saat kurssilla tarpeellista tietoa kilpailusäännöistä, 
ratsastuskilpailuissa toimimisesta sekä turvallisuudesta huolehtimisesta. Tiesitkö esimerkiksi sitä, että 
kilpailusääntöjen mukaan alle 15-vuotiaan ratsastajan ja hänen ratsunsa kilpailukelpoisuudesta on vastuussa 
hänen huoltajansa? 

Jos ratsastuskilpailut ovat itsellesi tuttujuttu, on koulutus kuitenkin hyvä tilaisuus miettiä kilpailumaailmaa 
lapsen kannalta ja rooliasi suhteessa siihen: on eri asia kilpailla itse kuin olla tukena lapsen kilpailuissa.

Ota kurssille mukaan muistiinpanovälineet. 

Tervetuloa mukaan ratsastuskilpailujen maailmaan!

 
Suomen RatSaStajainliitto Ry

tulevan kilparatsastajan huoltaja, tervetuloa Kilpailijan starttikurssille!

Kurssin ajankohta: 

Paikka: 

Kouluttaja: 

Ilmoittautumistiedot:

Kurssimaksu ja –maksaminen:

Järjestäjä:

Kilpailijan starttiKurssi

Ps. Tiesithän, että lapsesi tulee olla seuratason ratsastuskilpailuihin osallistuessaan ratsastusseuran jäsen. 
Tällöin hänellä on voimassa SRL:n urheiluvakuutus, joka kattaa kilpailupaikalla hevosen hoitamisen, 
kilpailusuorituksen sekä välittömät matkat kilpailupaikalle ja sieltä pois. 
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