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Eläinlääkäri valjakkoajokilpailuissa
Yleistä
•
•

•
•

Eläinlääkäri toimii asiantuntijatehtävässä ja ammattitaidollaan auttaa tuomareita ja muita toimihenkilöitä.
Eläinlääkäri ei voi yksin hylätä tai poistaa valjakkoa kilpailusta. Eläinlääkärin toimipisteen lähettyvillä pitää
aina olla tuomari (tai stewardi) sekä eläinlääkärillä radiopuhelinyhteys sekä puhelin, jonka numero on
ainakin tuomareiden (stewardien) ja kilpailukanslian tiedossa.
Kilpailussa hevosen hyvinvointi on etusijalla.
Eläinlääkärin tehtävänä on valvoa, että hevonen on kunnossa kilpailusuoritukseen ja palautuu siitä. Lisäksi
eläinlääkärillä on oltava valmius hoitaa loukkaantunut tai akuutisti sairastunut hevonen.

Hevostarkastus (eläinlääkärin tekemä) tehdään joko ennen kilpailujen alkua tai
ennen kestävyyskokeen alkua
•

•
•
•
•
•
•
•

hevosen tunnistus, ei pakollinen; tässä yhteydessä myös influenssarokotuksen tarkastaminen (jollei
kanslia ole jo tehnyt sitä)
pikainen yleiskatsaus, ei mikään ostotarkastus
mahdollisesti mitataan lepopulssi ja hengitysfrekvenssi
tarkistetaan jalat, akuutit vammat; vanhoista kolhuista ei väliä
tarkistetaan liikkeet käynnissä ja ravissa, ontuuko
ei taivuteta
jäykät tai epäsäännölliset liikkeet: pyydetään liikuttamaan hevosta n. 10 - 15 min, jonka jälkeen se
tarkastetaan uudelleen
toimittava ripeästi, aikaa hevosta kohden on pari minuuttia

Kestävyyskoe
Tauolla ennen esteosuutta
• tärkeintä katsoa, että hevonen liikkuu puhtaasti (voi pyytää ravaamaan pienen matkan) ja on kunnossa
seuraavalle osuudelle
• pulssin ja hengitysfrekvenssin mittaaminen, kohtuullinen palautuminen n. 5 minuutissa - mittaus ei ole
välttämätön, mikäli hevonen näyttää pirteältä ja olisi valmis jatkamaan suoritustaan välittömästi
• lämmön voi mitata rasittuneimmilta, ei rutiinitoimenpide
• toimittava ripeästi, jotta kilpailija ehtii huoltaa hevosen (huom. tauko kokonaisuudessaan 10 min sisältäen
hevosen huoltamisen ja eläinlääkärin tekemän tarkastuksen)
• mikäli hevosen palautuminen ei onnistu 10 minuutissa, pitää eläinlääkärin selkeästi esittää keskeytystä
tuomarille (10 min raja on ehdoton, jollei tuomaristo ole erityisistä syistä päättänyt pidentää taukoa)
Ja/tai kestävyyskokeen maalissa
• Kestävyyskokeen lopussa tehtävässä tarkastuksessa hevoset voivat olla tosi rasittuneita, kovin urakkahan
on takanapäin; tarvittaessa tarkistetaan palautuminen ja mahdolliset vammat.
• Kestävyyskokeen aikana pyritään seuraamaan suorituksia, uupuneiden matkan jatkamisesta neuvottelu
tuomarin kanssa.

Ennen tarkkuuskoetta (viimeisen päivän aamuna)
•

•
•

Tarkastus tehdään yhdessä tuomarin (stewardin) kanssa seuraamalla tarkkuuskokeen verryttelyä ja
valjakko pyydetään esittämään kahdeksikko-kuvio ajaen ravissa (ja tarvittaessa myös käynnissä). Hevosilla
saa olla suojat jalassa, tarvittaessa ne voidaan pyytää riisumaan pois.
Kestävyyskokeen jälkeen mahdollisesti havaittujen vammojen vaikutus tarkastetaan.
Jäykkiä tai epäsäännöllisesti liikkuvia hevosia tarkkaillaan pidempään.

Lisätietoja www.ratsastus.fi, sieltä materiaalisalkku ja edelleen Kilpailusääntöjen yleinen osa sekä valjakkoajosäännöt.

