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Toimihenkilötehtävät estekilpailuissa 

 

    Tähän dokumenttiin on koottu tietoa estekilpailujen toimihenkilötehtävistä. 

Kaikkiin toimihenkilötehtäviin kuitenkin annetaan tarvittaessa ohjeistusta ja apua 

kilpailupaikalla, joten sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta tehtävistä! 

Tervetuloa mukaan toimintaan! 

  

Porttivahti avaa ja 

sulkee kilpailuareenan 

porttia ja avustaa 

ratsukoita portin luona. 

 

Sihteeri kirjaa ylös tuomarin sanelemana 

kunkin ratsukon saamat virhepisteet sekä 

ajanottajan kertoman suoritusajan. Lisäksi 

sihteeri siirtää tulokset tulosjärjestelmään. 

Järjestelmä on helppokäyttöinen ja sen 

käyttö myös ohjeistetaan sihteerille. 

 

Verryttelyvahti ohjaa verryttelyä ja 

valvoo, että kaikki sujuu turvallisesti. Hän 

kertoo sallitut askellajit kullakin hetkellä ja 

kertoo, kun verryttelyhyppyjä saa 

Esteverryttelyssä kukin opetushevosella 

kilpaileva pääsee ratsastamaan kaikissa 

askellajeissa ja saa suorittaa 2 

verryttelyhyppyä molempiin suuntiin 

verryttelyvahdin ohjeiden mukaisesti. 

Verryttelyn pituus on noin 10-15min. 

 

Palkintosihteeri noutaa ruusukkeet ja muut 

palkinnot toimistosta ja tuo ne kilpailukentälle. 

Hän avustaa tuomaria palkintojenjaossa. 

 

 

Ajanottaja on tuomarin sekä 

sihteerin kanssa ja kellottaa 

ratsukoiden suorituksia. Ajanottaja 

käynnistää kellon, kun lähtölippu 

heilahtaa alas, ja katkaisee ajanoton, 

kun maalilippu heilahtaa alas. 

Tallivahdin tärkein tehtävä on seurata kilpailujen aikataulua ja 

varmistaa, että ratsukot ovat ajallaan valmiina. Tallivahti voi myös tarpeen 

mukaan auttaa kokemattomampia kilpailijoita valmistautumisessa, ottaa 

vastaan kilpailumaksuja ja päästää hevosia tarhaan annettujen ohjeiden 

mukaisesti. 

Liputtajan tehtävä on kertoa lippua heilauttamalla, 

milloin ajanottajan tulee käynnistää ja päättää ajanotto.  

 

Lähtölinjan liputtaminen: Kun tuomari on antanut 

ratsukolle lähtömerkin, liputtaja nostaa lipun ylös. Kun 

ratsukko ylittää linjan, liputtaja heilauttaa lipun alas ja 

ajanottaja käynnistää kellon. 

 

Maalilinjan liputtaminen: Kun ratsukko on ylittänyt 

toiseksi viimeisen esteen, liputtaja nostaa lipun ylös. Kun 

ratsukko on hypännyt viimeisen esteen ja ylittää 

maalilinjan, liputtaja heilauttaa lipun alas ja ajanottaja 

päättää ajanoton. 

 

Mikäli luokassa on 1 liputtaja, liputtaa hän ensin 

lähtölinjan ja siirtyy suorituksen aikana 

liputtamaan maalilinjan. Liputtajia voi myös olla 

useampi. 

Ratahenkilökunta on suoritusten aikana 

kilpailuradalla ja nostaa pudonneet puomit sekä 

suorittaa tarvittaessa ratamuutoksia (esim. radan 

korotus) ohjeiden mukaisesti. 

Videokuvaaja päivystää ennen luokkaansa 

toimihenkilölistassa määritetyssä paikassa (esim. 

toimistossa). Luokan ratsastajat voivat omalla vastuullaan 

toimittaa hänelle kuvauslaitteensa nimettynä (esim. 

maalarinteipillä). Luokan aikana kuvaaja videoi kaikkien 

laitteensa toimittaneiden ratsastajien suoritukset parhaansa 

mukaan. 


