
Ratsastuskenttään on merkattu turvallisella tavalla 
kuvan mukainen rata. Radan mittoja voidaan 
muuttaa pienemmiksi rastastukseen käytettävän 
tilan mukaisesti siten, että tehtävä on turvallista 
toteuttaa. Kuitenkaan Maali/lähtö -linja väliä ei saa 
pienentää 9m kapeammaksi.
Kilpailun aloitetaan "lentävällä" lähdöllä. Ajanotto 
alkaa, kun hevosen turpa ylittää lähtölinjan ja 
päättyy, kun turpa ylittää maalilinjan. Linjojen on 
oltava selkeästi näkyvissä. 
Ratsastajan tulee ratsastaa kaavion mukainen 
”kahdeksikko” haluamassaan askelajissa. Ratsastaja 
saa päättää kumman puoleisen ratsastuslinjan 
valitsee, mutta on sen jälkeen ratsastettava 
valintansa mukainen kaavio. Suorituksen aikana 
voi vaihtaa askellajia haluamallaan tavalla. 
Nopein aika voittaa. 
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Ratsastuskenttään on merkattu turvallisella 
tavalla kuvan mukainen rata. Radan pituutta 
voidaan lyhentää tarpeen vaatiessa, mutta rataa 
ei saa kaventaa. Kilpailuun osallistuu kaksi 
ratsukkoa jotka ratsastavat saman radan 
peräkkäin. Ratsukot eivät saa olla ajanotto 
alueella eli kilpailuradalla yhtäaikaa.
Kilpailun aloittaa ensimmäinen 
ratsukko"lentävällä" lähdöllä. Ajanotto alkaa, 
kun ensimmäisen hevosen turpa ylittää 
lähtölinjan ja päättyy, kun toisen hevosen turpa 
ylittää maalilinjan. Näin ratsukkoparille syntyy 
tulosaika.
Ratsastajat tulee ratsastaa kaavion mukainen 
tehtävä. Ratsastaja saa päättää kumman 
puoleisen ratsastuslinjan valitsee, mutta on sen 
jälkeen ratsastettava valintansa mukainen 
kaavio. Suorituksen aikana voi vaihtaa askellajia 
haluamallaan tavalla. Toinen ratsastaja saa 
ylittää lähtölinjan heti sen jälkeen kun 
ensimmäinen ratsukko on ylittänyt maalilijan. 
Jos ratsukot ovat yhtäaikaa kilpailuradalla 
suoritus hylätään. Nopein ratsukkopari voittaa.

Maali - Lähtö

F CA  B I  R A N G L E



F CA  K E Y  H O L E

Ratsastuskenttään on merkattu esim. 
kalkkiviivoilla tai muulla turvallisella tavalla 
kuvan mukainen ”avaimenreikä” ja siihen 
johtava ”kuja”. Avaimenreijän halkaisijaa ei saa 
muuttaa. Avaimenreijän kujan leveyttä ei saa 
kaventaa, mutta sitä voi leventää.

Kilpailun saa aloittaa "lentävällä" lähdöllä. 
Ajanotto alkaa, kun hevosen turpa ylittää 
lähtölinjan ja päättyy, kun turpa ylittää 
maalilinjan. Ratsastaja ratsastaa suoraan kujaa 
pitkin avaimenreikään, tekee 180 asteen 
käännöksen ja ratsastaa ulos kujaa pitkin. 
Käännöksen voi tehdä oikealle tai 
vasemmalle. Ratsastajan tulee pysyä 
avaimenreijän ja kujan sisällä siltä osin kuin se 
on merkitty. Ratsastaja saa päättää askellajin.
Nopein aika voittaa.

F CA  P O L E  B E N D I N G

FCA Pole bending ratsastetaan kuutta tolppaa 
käyttäen. Tolppien välin on oltava 6,5 metriä, ja 
ensimmäinen tolpan on oltava 6,5 metrin päästä 
lähtölinjasta. Radan voi lyhentää 
ratsastuskentän/maneesin niin vaatiessa 
vähentämällä tolppien määrää. Tolppien 
välimatkaa ei saa pienentää.
Kilpailija saa  aloittaa "lentävällä" lähdöllä. 
Ajanotto alkaa, kun hevosen turpa ylittää 
lähtölinjan ja päättyy, kun turpa ylittää 
maalilinjan. Tuloksena saatuun aikaan lisätään 
ratsastajan mahdollisesti saamat aikasakot. 
Kilpailun voi aloittaa joko oikealta tai 
vasemmalta ensimmäisestä tolpasta katsoen, ja 
ohjelma on sen jälkeen ratsastettava 
aloitussuunnan mukaisesti. 
Tolpan osumisesta sakotetaan 5 (viisi) sekuntia 
(aikasakko). Tolpan kaataminen tai ohjelman 
noudattamatta jättäminen aiheuttaa 
hylkäämisen. Nopein aika voittaa.

Kilpailija saa suorittaa ”lentävän” lähdön. Kilpailija 
aloittaa tynnyristä 1, kääntäen sen ympäri oikealle, 
sitten ratsastaa kohti tynnyriä 2 kääntyen 
vasemmalle, sen jälkeen kohti tynnyriä 3 kääntyen 
edelleen vasemmalle ja loppusuoralle kohti 
maalilinjaa. Radan voi myös ratsastaa vasemmalle.
Tynnyrin kaatumisesta sakotetaan 5 (viisi) sekuntia 
(aikasakko). Radan ratsastaminen vääriin aiheuttaa 
hylkäämisen. Tynnyreitä saa koskettaa kädellä. 
Rata on merkittävä kaavion mukaan. Mikäli 
ohjemitat ovat kentälle liian suuret, saa rataa 
pienentää, kunnes rata sopii kentälle. Tynnyreiden ja 
muiden esineiden välille on jätettävä tarpeeksi tilaa. 
Lähtölinjasta kentän päätyyn tulisi olla vähintään 
13,5 metriä, tynnyreiltä 1 ja 2 seinään / aitaan 
vähintään 5,4 metriä ja tynnyriltä 3 kentän päätyyn 
vähintään 10,8 metriä. Tynnyreiden tulee olla 
kirkkaan värisiä, umpinaisia, 200 litran suuruisia 
peltitynnyreitä. Ajanotto alkaa, kun hevosen turpa 
ylittää lähtölinjan ja päättyy, kun turpa ylittää 
maalilinjan. Tuloksena saatuun aikaan lisätään 
ratsastajan mahdollisesti saamat aikasakot. Nopein 
aika voittaa.
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Pro luokassa kaksi ratsukkoa asettuu paikalleen 
lähtölinjan taakse ja lähettäjän merkistä ratsastavat 
suoraa rataa kunnes ylittävät maalilinjan. Se kumpi 
hevosista ensin ylittää maalilinjan voittaa lähdön. 
Jos ratsukko ylittää keskiviivan (toisin sanoen 
astuu toiselle radalle suoritus hylätään. Jos 
ratsukko astuu radan ulkopuolelle siitä ei 
rangaista. Ratsastajien tulee huomioida ja 
varmistaa turvallinen hidastuva ratsastus 
maalilinjan ylityksen jälkeen. Jos olosuhteet ovat 
rajalliset ratsastajien tulee käänty maalilinjan 
jälkeen oman ratapuolensa suuntaisesti hidastaen 
vauhdin sopivaksi ja turvalliseksi. Pro luokan 
ratsukot jaetaan hevosen tyypin mukaisesti omiin 
alaluokkiin.. Alaluokassa pitää olla vähintään 4 
ratsukkoa jotta voidaan suorittaa luokkakilpailu. Ne 
ratsukot jotka eivät muodosta omaa luokkaa 
osallistuvat Index luokkaan.


Ratsukot ryhmitetään kahden ratsukon pareiksi 
luokittain joista voittaja jatkaa kilpailua seuraavan 
ratsukkoparin voittajan kanssa. Parit sekä 
lähtöjärjestys arvotaan. Ryhmityksessä tulee 
huomioida hevosten jaksaminen ja riittävät 
lepohetket seuraavien lähtöjen välillä. Näin lopulta 
se ratsukko joka voittaa luokkansa viimeisen 
lähdön on luokan voittaja.

Yksi ratsukko asettuu paikalleen lähtölinjan taakse ja 
lähettäjän merkistä ratsastaa suoraa rataa kunnes 
ylittää maalilinjan. Ratsukko saa tehdä 1-3 souritusta 
valintansa mukaan joista kaikista otetaan aika. 

Ratsastaja päättää tämän jälkeen itselleen 
haluamansa tavoite eli indexi ajan. 


Kilpailusuorituksessa ratsastaja pyrkii ratsastamaan 
mahdollisimman tarkasti ilmoittamansa ajan. Jos 
ratsastaja ratsastaa nopeammin kuin hänen 
vertailuaikansa on, hänet hylätään. Se ratsukko joka 
ratsastaa lähimmäs omaa tavoite eli indexi aikaansa 
voittaa. Jos useampi ratsukko ratsastaa saman ajan 
niin kolmen ensimäisen sijan jakavat ratsukot uusivat 
lähtönsä kunnes sijat 1-3 ratkeavat. Muissa sijoissa 
noudatetaan ns. jaettua sijoitusta. 


Radat koostuu kahdesta (Pro luokka) tai yhdestä 
(Index luokka) 6m levyisestä ja 50m (1/32 mile) 
pituisesta suorasta radasta. Radan pituus voidaan 
muuttaa jos kilpailuun tarkoitettu tila sen vaatii tai 
sallii. Radan tulee olla sellainen että siinä on 
turvallista ratsastaa missä tahansa askellajissa.
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VAU H T I L A J I E N  
V I D E O L I S TA

KEY HOLE = https://youtu.be/Zw-e5l-1elU


Bi-RANGLE = https://youtu.be/Hrfcs_PSlTU


DRAG-RACING = https://youtu.be/
sDRXqbC55Xw?t=20


https://youtu.be/vRHb-BJgT8c


STAGE RACE = https://youtu.be/
vCXlpuhASkc


BARREL RACING = https://youtu.be/
CTLSvNcssXQ


POLE BENDING = https://youtu.be/
o614Bwg_7VI
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M O U N T E D

Ratsastaja yrittää osua ampumalla 
mahdollisimman moneen ilmapalloon tai suorittaa 
annettuja tehtäviä. Ratsastaja pyrkii suorittamaan 
radan mahdollisimman nopeasti.


CMAS rata ratsastetaan ratamestarin tekemän 
suunnitelman mukaisesti. Radat voivat olla 
yksinkertaisia ja helppoja tai erittäinkin haastavia 
niin ratsastuksen kuin ammunnan kannalta. 


Kilpailija voi aloittaa "lentävällä" lähdöllä. Ajanotto 
alkaa, kun hevosen turpa ylittää lähtölinjan ja 
päättyy, kun turpa ylittää maalilinjan. Tuloksena 
saatuun aikaan lisätään ratsastajan mahdollisesti 
saamat aikasakot. Se kenellä on nopein aika 
voittaa kilpailun.


ESIMERKKI yksinkertaisesta radasta

A I R  S H O O T I N G

Ohilaukauksista tai suorittamatta jätetyistä 
tehtävistä sakotetaan 5 (viisi) sekuntia 
(aikasakko). Ellei ratamestari ole toisin 
määrännyt.


Kannuksia eikä ohjien päitä saa käyttää 
merkinantovälineenä satulavyön etupuolella. 
Liiallinen ohjien käyttö merkinantovälineenä tai 
liiallinen kannusten käyttö voi johtaa 
hylkäämiseen. 


Mikäli useammalla ratsukolla on sama aika, 
ratkaistaan sijoitus uusinnoissa, kunnes 
järjestys ratkeaa. Muutoin ratkaisee arpa. 


Lajia voi harrastaa milla tahansa ratsastukseen 
soveltuvalla hevosella ja varusteilla.


FCA Cowboy Mounted Air Shooting on 
idealtaan yksinkertainen, vauhdikas ja hauska 
ratsastuskilpailu jossa suorituksen aika sekä 
osumat ratkaisevat voittajan.


Tämä laji on sovellettu Yhdysvaltalaisista Cowboy 
Mounted Shooting säännöistä sekä SRL ry:n 
Lännenratsastuksen sääntörakenteita mukaillen  
soveltuvaksi Suomalaiseen lainsäädäntöön ja 
ratsastuskulttuuriin.


Käytämme aseina lupavapaita ilma-aseita jotka 
takaavat turvallisen harrastamisen. Laji jäljittelee 
vanhan ajan cowboy henkeä ja aikakautta. 


Yhdysvaltalaisen lajin nelinkertainen 
maailmanmestari Kenda Lenseigne toimii 
henkisenä tukena ja kannustajana Suomalaiseen 
lajiin.


F CA  C OW B OY


