
TARVITSETKO APUA?
Järjestelyjaos on Koulukomitean erityisjoukko,  
joka palvelee koulukilpailujen järjestäjiä.  
Älä ujostele ottaa yhteyttä, jos tarvitset  
neuvoja tai apua. 

xxx,  
puhelin, s-posti 
margareta-borg@telia.com

Power Grace – Voimaa ja tyyliä. Kouluratsastusta voidaan kuvata näillä kahdella sanalla. ”Power Grace” -konseptin 
tarkoituksena on tehdä kouluratsastus tutuksi kaikille. Selittää kouluratsastusta urheilumuotona ja houkuttelevien 
tapahtumien avulla saada yleisö osallistumaan ja seuraamaan lajia enemmän. Power Grace ei ole mitään uutta. 
Kyseessä on kaikkien hyvien kouluratsastuskilpailujen parhaat osat. Ja vielä vähän lisää. Edellä esitetyt kohdat 
sisältävät suurimman osan niistä asioista, jotka kuuluvat erityisen hyviin kilpailuihin. Falsterbo, joka lanseerasi 
käsitteen vuonna 2001, houkutteli katsomot täyteen katsojia mm. katsomoemännillä, vedonlyöntipeleillä, suurilla 
tulostauluilla, jotka näkyivät kauas, esiratsastajilla, joka ratsukolle näytettävällä tosiaikaisella tulosprosentilla. Ja 
luonnollisestikin erittäin hienoilla puitteilla.

Kokonaisuus muodostuu monista pienistä yksityiskohdista. Tee tarkat suunnitelmat riittävän hyvissä ajoin.  
Pidä myös hyvää huolta toimihenkilöistä. Innostunut toimihenkilöjoukko pystyy aikaansaamaan ihmeitä!  

Onnea seuraaviin kilpailuihin!

Kouluratsastusjärjestäjän muistilista
Tämä on muistilista kaikille, jotka järjestävät tai harkitsevat järjestävänsä koulukilpailuja eliitti- tai kansallisella 
tasolla. Sisältö toimii luonnollisesti ohjeena kaikille koulukilpailujen järjestäjille.

Tavoitteena on tehdä kaikista koulukilpailuista vielä parempia ja houkutella enemmän katsojia, ratsastajia ja 
sponsoreita korkealuokkaisiin kilpailuihin, joihin kaikki haluavat tulle uudelleen. Kaikki Suomen ratsastajainliiton 
kilpailutoimintaa koskevat säännöt löytyvät Kilpailusäännöistä. Tarvitsetko apua tai haluatko kehitellä ajatuksia? 
Ota yhteyttä Koulukomiteaan!

Power Grace –  
paremmat kilpailut



KOULUKILPAILUT VAIHE VAIHEELTA

VALMISTELUT JA KILPAILUKANSLIA
• Kokeneet ja osaavat sihteerit ja datahenkilöt. 
• Kilpailukutsu,  jossa jokaiselle ratsukolle tarjotaan mielellään vähintään kaksi luokkaa. Ratsastajat ilmoittavat 

ilmoittautumisen yhteydessä missä luokassa he ovat saavuttaneet osallistumiseen oikeuttavan tuloksen.
• Ajattele yleisöä ja lehdistöä, järjestä finaalit parhaimpaan aikaan, ilmoita kellonaika.
• Runsaat palkintorahat houkuttelevat parhaita ratsastajia osallistumaan. Vähintään lähtö- ja ilmoittautumismaksu 

kaksinkertaisena.
• Ohjelmalehtinen, jossa on tietoa hevosista ja ratsastajista. Painetut kouluohjelmat tekevät suoritusten seuraami-

sen helpommaksi. Lähtölistat tulostetaan kilpailupäivänä erikseen. 
• Tarkat lähtöajat. Pidä kiinni täsmällisyydestä.
• Selkeä tiedotus kilpailuista – julisteet, lehdet, lentolehtiset…
• Selkeä viitoitus kilpailupaikalle. Älä unohda ottaa viittoja pois kilpailujen jälkeen! 
• Levitä tietoa kilpailuista hyvissä ajoin alueen ratsastusseuroille esim. yksinkertaisella esitteellä. Tällä tavalla 

parannat mahdollisuuksia houkutella paikalle yleisöä ja hyviä ratsukoita. Kouluratsastajat suunnittelevat kilpailuka-
lenterinsa hyvissä ajoin!

TULOKSET
• Nopea ja selkeä tulospalvelu on kaiken A ja O. Tuloslistoissa tulee lukea luokka ja ohjelma, sponsori, ratsastaja, 

hevonen ja sen polveutuminen, omistaja ja tulosprosentti. 
• Selkeä, mielellään sähköinen tulostaulu, joka näyttää ratsukon, pisteet ja prosentin sekä sijoituksen luokassa.
• Juokseva/Reaaliaikainen prosenttitulos suorituksen aikana.

HEVOSTEN MAJOITUS
• Hyväksytyt karsinat, mielellään telttakatos.
• Lähellä kilpailupaikkaa.
• Hyvä turvallisuus. Vartiointi 24 h. 
• Hyvä paikoitusalue trailereille ja hevosautoille, jossa mahdollisuus sähköpaikkaan.

RUOKATARJOILU
• Hyvä ruokatarjoilu sisältäen ”päivän annoksen” sekä aamiaisen ratsastajille, hevosenhoitajille ja tuomareille.

RADAT
• Erinomainen pohja, joka on samanlainen kilpailu- ja verryttelykentillä.
• Kouluradan kirjaimet verryttelykentällä.
• Ringmaster. 
• Lämmitetty maneesi hallikilpailuissa.

TUOMARISTO
• Intermediare II ja sitä korkeammissa luokissa mielellään aina 5 tuomaria, jos se käytännössä on mahdollista.
• Ylituomari, ei saa olla arvosteleva tuomariston puheenjohtaja. (Katso Ruotsin ratsastusliiton kilpailusäännöt 

TÄVLINGSREGLEMENTE, Gemensamma bestämmelser II, Dressyr, mom. 209.3 ”Överdomare”)



KUULUTTAJA JA ÄÄNENTOISTO
• Kuuluttaja välittää tietoa. Ratsukot esitellään seikkaperäisesti.
• Lyhyet haastattelut suorituksen jälkeen ovat mukavia.
• Hyvät kaiutin- ja musiikkilaitteet.

SPONSORIT
• Henkilö, joka vastaa sponsoreista.
• Hyvät istumapaikat katsomossa ja pysäköintipaikat.
• Sponsoreille hyvä näkyvyys painetussa ohjelmassa, radalla ja sen ympärillä jne. 
• Tarjoilkaa ruokaa tai pientä purtavaa ja juomia/kahvia.
• Tarjotkaa osaavaa opastusta lajista. Selittäkää.

YLEISÖ
• Pitäkää turvallisuusasiat mielessä, katsojat ja hevoset eivät saa vaarantaa toistensa turvallisuutta.
• Välttäkää turhia taukoja.
• Lyhyet finaaliluokat parhaimpaan aikaan. Mielellään kür-luokkia.
• Korkeatasoinen esiratsastaja ja kommentaattori.
• Nopeat ja sujuvat palkintojenjaot.
• Pakolliset tauot voi täyttää ohjelmanumeroilla.
• Pidä mielessä, että kasvava yleisöjoukko, jonka haluamme katsomoihin ei tunne lajin hienouksia. Auta selittämällä 

yksinkertaisella tavalla ja saa yleisö tuntemaan itsensä tervetulleeksi.

LEHDISTÖ
ENNEN KILPAILUJA
• Nimeä lehdistövastaava. 
• Sisällytä lehdistöhuone suunnitelmiin, eli tila, jossa lehdistö voi rauhassa soittaa,  

kirjoittaa ja mahdollisesti lähettää kuvia.
• Lähetä lehdistötiedotteita seudun lehdille, radio- ja televisioasemille. Lehdistö haluaa mielellään jonkun hauskan 

tarinan kerrottavakseen, mieluiten sellaisen, jolla on paikallinen kytkös.
• Soita aina lehdistötiedotteiden vastaanottajille. Yrittänyttä ei laiteta…
• Valmistele taustatiedot ratsastajista ja kilpailujen kulusta.
• Muista, että urheilutoimituksilla harvemmin on erikoistietämystä kouluratsastuksesta. Selitä!

KILPAILUJEN AIKANA JA NIIDEN JÄLKEEN
• Pysäköintipaikat kilpailupaikan lähellä.
• Ruoka, juoma ja kahvi maistuvat töissä oleville toimittajille ja valokuvaajille.
• Varaa hyvät katsomopaikat lehdistölle ja kerro valokuvaajille missä ja miten he voivat liikkua kouluradan läheisyydessä.
• Ota selvää onko jollakulla erityistoiveita haastattelujen/kuvausten suhteen ja informoi ratsastajia asiasta.  

Lehdistötilaisuus?
• Myös muut kuin paikalla olevat toimittajat tarvitsevat tietoja ja palvelua. Lehdet, joilla ei ole toimittajaa paikalla, 

julkaisevat usein artikkeleita, jos niille toimitetaan tuloksia, uutisia ja kommentteja pikaisesti.
• Lähetä tulokset ja lyhyt lehdistötiedote xx:lle.

Kouluratsastus on hauskaa!
Muista, että kohtelemalla niin yleisöä kuin toimihenkilöitä, ratsastajia, lehdistöä kuin sponsoreita hyvin  
myötävaikutat onnistuneisiin kilpailuihin. Kouluratsastuksen tulee olla juhlallista ja samalla hauskaa.


