
Ehdot Turun Ratsastajat – Åbo Ryttare ry:n hevosen vuokraamisesta kilpailuihin. 
 
Turun Ratsastajat vuokraa omistamiaan hevosia ratsastuskoulun oppilaille kilpailuihin. 
Näihin ehtoihin sitoutuminen on edellytys kilpailemiselle, ja ne uusitaan kalenterivuosittain. 
 

● Hevonen varataan ratsastuksenopettajalta 
o Varaus on peruttava viimeistään 3vrk ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mikäli 

varausta ei ole peruttu eikä ratsastaja ilmoittaudu kilpailuun, tulee hevosvuokra ratsastajan 
maksettavaksi. Lisäksi hän ei saa varata hevosta seuraavaan saman lajin kilpailuun. 

o Viimehetken sairastapauksissa joissa ratsastaja on jo ilmoittautunut kilpailuun, laskutetaan 
hevosvuokra mikäli siitä ei lääkärintodistuksen kera haeta vapautusta. 

o Mikäli hevonen ei ole kilpailupäivänä ratsastuskunnossa, ei ratsastajalle tule Turun 
Ratsastajien kilpailuissa kuluja. Ulkopuolisten kisojen kohdalla ilmoittautumismaksuja ei 
yleensä palauteta. 

● Ratsastettavista luokista sovitaan opettajan kanssa 
o Ratsastuskoulussa opettaja määrittää ratsukolle sopivan kilpailutason. Tämä saattaa 

esimerkiksi rataesteillä olla muu kuin tunnilla hypätty taso tai edellisen kilpailun 
suoritustaso. Tavoitteena on kilpailla tasolla jossa sekä ratsastaja että hevonen saavat hyviä 
kokemuksia ja sopivasti haasteita. 

● Ratsastaja puhdistaa hevosen varusteet ennen kilpailua, ja huolehtii että hevonen on 
muutoinkin siisti. Muista myös kisanumero hevoselle, näitä on lainattavissa tallilta. 

o Kysy rohkeasti neuvoa jos et tiedä mistä tavarat löytyvät! 
● Ratsastaja sitoutuu osallistumaan kilpailujen järjestämiseen talkoolaisena.  

o Talkoolaiseksi voi tulla myös vanhempi, kaveri tai muu innokas henkilö. 
o Mikäli ratsastaja ei täytä talkootehtäviään, ei hän saa varata hevosta seuraavaan saman 

lajin kilpailuun. 
 

 
● Hevosen vuokra Turun Ratsastajien kilpailuissa  

o 20 € / 1 luokka 
o 30 € / 2 luokkaa samalla hevosella 
o jos hevosella on kaksi ratsastajaa, molemmat maksavat 1 luokan mukaan 
o jos ratsastajalla on kaksi eri hevosta, molemmista hevosista maksetaan 1 luokan mukaan 

 
● Hevosen vuokra Turun Ratsastajien ulkopuolisissa kilpailuissa 

o 70 € / päivä riippumatta onko luokkia 1 vai 2 
o 60 € / päivä ratsastuskouluoppilaiden mestaruuksissa tai näihin verrattavissa 

useampipäiväisissä kilpailuissa 
o Lisäksi ratsastaja sitoutuu ottamaan ulkopuolisiin kilpailuihin mukaan seuran 

ratsastuksenopettajan ja vastaamaan tämä palkasta kilpailupäivän osalta. 
o Kuljetuskulut, lähtömaksut ym. tulevat täysimääräisesti ratsastajan maksettavaksi 

 
Olen tutustunut ylläoleviin ehtoihin ja sitoudun noudattamaan niitä: 
 
 
Turussa ____/_____/20____   Ratsastajan nimi: _________________________________________ 
 
Allekirjoitus:__________________________________________  (alle 18v. huoltajan allekirjoitus) 
 
Alle 18v. huoltajan nimi ja puh:_______________________________________________________ 


