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Polocrosse – Kahden pelin summa 

Hevospoolo Lacrosse 

Polocrosse 



Polocrosse ratsastuskouluissa 

• Joukkuepeli, joka sopii kaiken 
ikäisille ja kokoisille ratsastajille 

• Peliharjoitteita voidaan soveltaa 
ratsastajajien ja hevosten tason 
mukaan 

• Parantaa sekä ratsastajan että 
hevosen tasapainoa ja kuntoa 

• Kehitetty edistämään hevosen ja 
ratsastajan yhteistyötä 

• Kasvattaa ryhmän yhteishenkeä 
• Sopii ratsastuskoulujen 

tuntiohjelman piristykseksi 
• Hevoset nauttivat silminnähden 

 
 



Polocrossessa tarvittavat varusteet 

• Ratsastajille ratsastusvarusteiden lisäksi maila 
(eri mittaisia, n. 100 Eur) ja pallo (pehmeä, 
halkaisija 100 – 103 mm, paino 140 – 155 g, 
hinta n. 30 Eur). Raippa ja kannukset sallittu 

• Hevosille kaikkiin jalkoihin suojat ja bootsit sekä 
tarvittaessa rintaremmi 

• Kuolaimeton ohjas toimii  
• Harjoituksia varten 

kentälle  voidaan tarvita 
estetolpat maaleiksi ja 
”tötsiä” alueiden 
merkintää varten 



Harjoittelu 

• Polocrossen harrastuksessa – kuten 
urheiluharrastuksissa usein – aikaa käytetään 
enemmän erilaisiin lajiin liittyviin ja sitä tukeviin 
harjoitteisiin kuin varsinaiseen pelaamiseen  

• Mailataitoja voidaan 
hioa myös jalkaisin 
ilman hevosia 

• Harjoitukset 
kehittävät hevosen 
hallintaa ja 
ratsastusta 

 



Polocrossen säännöt 
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Pelaajan pelinumero määrää ratsukon paikan kentällä 

• Joukkueessa kaksi kolmen 
ratsukon ketjua + kaksi 
vaihtoratsukkoa 

• Pelaajalla saa olla vain 
yksi hevonen 

• Kaksi tuomaria 
• Tuomari määrää peliajan. 

Yleensä se on  6 x 6 min 
tai 4 x 8 min chukkaa 

• Ketjut pelaavat chukkat 
vuorotellen 

• Pelipaikat: 
1. Hyökkääjä 
2. Keskikenttäpelaaja 
3. Puolustaja 

• Peli alkaa line upista 
• Linjan ylitys vain syötöllä 

tai pompauttamalla 
• Lisäksi paljon 

turvallisuuteen liittyviä 
sääntöjä 

 



Polocrossen sovelletut säännöt 

• Suomessa on harvemmin mahdollisuus pelata 
täysikokoisella kentällä 

• Maneesissa esim. 
– Ei keskikenttäpelaajaa 

– Laukka kielletty 

– Rajoitettu kontakti 

• Monta ratsastajaa per hevonen 
– Vähemmän chukkia 

• Vain yksi tuomari 

 Line up – pelaajat aloituksessa 



Porkkala PoloX ry/rf 

• Suomen ensimmäinen Polocrosse-seura 
• 30 pelaajaa joista 10 junioria – 3 miespelaajaa 
• Aloitti toiminnan 2012 
• Rekisteröity 2014 
• SRL-jäseneksi 1.1.2015 
• Harjoitukset  

– Viikoittain 
– Ratsutila Wikner 
– Valmentaja Cecilia Forsman 

• Kansainväliset kisat  
– 2013 U.K. 
– 2014 Ranska 

• Valmentajavieraita ulkomailta 
 https://www.facebook.com/polocrossefinland 

https://www.facebook.com/polocrossefinland


Polocrosse maailmalla 

• Maailmanlaajuinen kattojärjestö: The International Polocrosse Council (IPC) 
http://polocrosse-international.org/ 

• IPC säännöt 
http://polocrosse-international.org/our-sport/international-polocrosse-rules-2013/ 

• Polocrossen ”suurmaita”: Australia, Etelä-Afrikka,  Kanada, Sambia, Uusi-
Seelanti, Yhdysvallat, Zimbabwe 

• Polocrosse Euroopassa: Alankomaat, Irlanti, Norja, Ranska, Saksa, Suomi, UK 
• Kesällä 2014 perustettiin Euroopan oma järjestö European Polocrosse 

Association (EPA) 
• Euroopassa useimmiten käytössä UK Polocrosse Association (UKPA) säännöt 

http://www.ukpolocrosse.co.uk/wp-content/uploads/2014/02/UKPA-Rulebook-2014-Iss-2.pdf 

• Euroopan harrastajilla on tavallisesti käytössään omat hevoset – ulkomaillakin 
• Suomen harrastajilla on ratsastuskoulujen hevoset ja ulkomaisissa kisoissa 

vuokrahevoset. Siten meille joukkuepeli ja pelistrategia ovat avainasemassa. 
 

 


