
Kilpailukutsu  la 25.5.2019  
  
   

Luokka 1 Ratsastusluokka – avoin 107 cm ja pienemmille shetlanninponeille. Shettis Cupin 

osakilpailu, helppo ohjelma. Ratsastaja saa kilpailla sen kauden alusta, jolloin täyttää 4 

vuotta sen kauden loppuun, jolloin täyttää 8 vuotta.  

  

Luokka 2 Ratsastusluokka – avoin 107 cm ja pienemmille shetlanninponeille. Shettis Cupin 

osakilpailu, keskivaikea ohjelma. Alle 11v ratsastajille.   

  

Luokka 3 Ratsastusluokka – avoin 107 cm ja pienemmille shetlanninponeille. Shettis Cupin 

osakilpailu, vaikea ohjelma. Alle 16v ratsastajille.  
  

Palkitaan Champion sekä Reserve Champion Käyttis Cup ratsukoista.  

  

Luokka 4 Working Hunter Pony – avoin 107 cm ja pienemmille shetlanninponeille, 

estekorkeus max 53 cm.  WHP keskivaikea. Alle 16v ratsastajille.  

  

Luokka 5 Working Hunter Pony – avoin poneille, estekorkeus max 60 cm. Ratsastajille ei 

ikärajaa.  

  

Luokka 6 Ratsastusluokka – avoin poneille. Helppo ohjelma. Avoin 4-8-vuotiaille ratsastajille 

avustajan kanssa.  

  
Luokka 7 Ratsastusluokka - avoin poneille. Keskivaikea ohjelma. Ratsastajille ei ikärajaa.   
  

Luokka 8 Ratsastusluokka – avoin poneille. Vaikea ohjelma. Ratsastajille ei ikärajaa.   

  

Valitaan Ridden champion. Valintaan saavat osallistua kaikkien luokkien luokkavoittajat.  

  

Valitaan päivän aikana eri luokkiin menestyksekkäästi osallistunut poni, jolle 

erikoispalkintona "Köpön kuppi"-pokaali.   

  

Luokissa 5-8 on rotuyhdistysten lahjoittamat ruusukkeet luokassa parhaiten menestyneelle 

rodun edustajalle.   

Mukana: Suomen Russponiyhdistys ry, Suomen New Forest-poniyhdistys ry, 

Suomenpienhevosyhdistys ry, Suomen Shetlanninponiyhdistys ry, Suomen 

Vuonohevosyhdistys ry, Suomen Welsh-poni ja Cob yhdistys 

ry. Suomen Connemarayhdistys ry on lahjoittanut ruusukkeen päivän 

parhaalle connemaralle.  

  

1. Soveltuvin osin noudatetaan SRL:n sääntöjä. Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 

13.5.2019.Riia-Inari Oinoselle osoitteeseen riitintallioy@gmail.com. Ilmoittautuessa 

mainittava ratsun nimi, rotu, rekisterinumero, säkäkorkeus, syntymävuosi, isä, emä, emänisä, 

mailto:riitintallioy@gmail.com


kasvattaja, omistaja, ratsastaja ja ratsastajan ikä (mikäli ratsastaja on juniori, muutoin riittää 

merkintä seniori) ja luokka/luokat, johon osallistutaan. Otsikko: Kilpailut.   

2. Osallistumismaksut: Lähtömaksu 15e/luokka. Max. 4 luokkaa/poni/päivä.   

3. Kilpailijat osallistuvat omalla vastuullaan. Ratsukoita ei ole vakuutettu järjestäjän 

toimesta.  

4. Ratsastusluokkien tuomarina toimii Minna Särkiniemi.   

5. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa tai yhdistää luokkia tarvittaessa. Koska luokissa 

olennainen osa on ryhmässä ratsastaminen, luokka jaetaan tarvittaessa kahteen osaan, jos 

yli 8 ratsukkoa. Mikäli osallistua on yli 50 kaikissa ratsastusluokissa yhteensä, jaetaan 

kilpailu kahdelle päivälle ja luokat 6-9 kilpaillaan sunnuntaina 26.5.2019. Kilpailijoille 

tästä tieto14.5.2019 kun ilmoittautuneiden määrä on tiedossa.  

6. Kilpailut järjestetään hiekkapohjaisella ulkokentällä, tarvittaessa hiekkapohjaisessa 

maneesissa.   

7. Kilpailupaikalla toimii buffetti.   

8. Kilpailupaikan osoite on Riitin talli, Kotisillantie 103, 09120 Lohja .  

9. Tiedusteluihin vastaa ensisijaisesti sähköpostitse Riia-Inari Oinonen (e-

mail: riitintallioy@gmail.com)   

10. Aikataulu ja lähtölista Riitin talli Oy Facebook-sivulla 22.5.2019.  

Kilpailuun voivat osallistua ponirodut, joilla maa- ja metsätalousministeriön 

vahvistama jalostusohjesääntö  ja Suomen Hippos ry:n ylläpitämä kantakirja.( Connemara, 

New Forest, Russ, Shetland, Suomenpienhevonen, Vuonohevonen, Welsh A, B, C ja D sekä 

Suomalaisen ratsuponin jalostusohjelman mukainen ratsuponi). Ponin tulee olla 

kantakirjakelpoinen ja polveutua rodun alkuperämaan sääntöjen mukaisesti.  

Luokat 1-3 sekä 6-8 ovat brittityylisiä ratsastusluokkia, joissa arvostellaan ratsukoiden 

yhteisesiintyminen käynnissä, ravissa (ja laukassa, vaikeassa ratsastusluokassa) ohjeiden 

mukaan. Yksilösuorituksen aikana ratsukolla on n. 3 minuuttia aikaa esittää 

käyntiä, ravia sekä pysähdys. Vaikeassa ratsastusluokassa esitetään näiden lisäksi myöskin 

laukka molempiin suuntiin myötälaukassa. Lopuksi vaikeassa ratsastusluokassa ratsastajat 

esittävät ponit tuomarin ohjeen mukaan maasta käsin ilman satulaa (avustaja poistaa 

satulan ja puhdistaa hevosen, ratsukko ei poistu kehästä).  

Hunter-luokissa esitetään ensin esteosuus. Sen jälkeen ratsukot esitetään ryhmässä 

käynnissä ja ravissa ja laukassa. Yksilösuorituksessa esitetään vaikean ratsastusluokan 

ohjelma. Lopuksi working hunter-luokassa on maasta esittäminen. Tämän jälkeen ponit 

satuloidaan kehässä ja noustaan ratsaille palkitsemista varten.   

Arvostelussa painotetaan ponin käyttäytymistä ja ratsastettavuutta sekä ratsukon 

sopusuhtaisuutta ja siisteyttä. Nivel-, ja pelhamkuolain ovat sallittuja, nivelkuolain on 

suositeltavin. Kannusten käyttö on kielletty, eikä raipan pituus saa ylittää 75 cm. Jalkasuojat 

on kielletty. Satulahuopa satulan muotoinen tai ilman huopaa. Säännöt löytyvät 

osoitteesta: http://www.shettis.com/fi/K%C3%A4ytt%C3%B6luokat/K%C3%A4ytt%C3%B6lu

okkien+s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.html#Ratsastusluokkas%C3%A4%C3%A4nn%C3%B

6t  

Poni voi osallistua luokkaan vain yhden ratsastajan kanssa. Ratsastajan ikärajoitukset 

kutsun mukaisesti ja ratsukon tulee olla sopusuhtainen. Avustaja on pakollinen luokissa 1 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.shettis.com%2Ffi%2FK%25C3%25A4ytt%25C3%25B6luokat%2FK%25C3%25A4ytt%25C3%25B6luokkien%2Bs%25C3%25A4%25C3%25A4nn%25C3%25B6t.html%23Ratsastusluokkas%25C3%25A4%25C3%25A4nn%25C3%25B6t&data=02%7C01%7C%7Cc7b848afe3af44a9a73c08d6971cc177%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636862547092634127&sdata=5ptKLU2ZSeGqq%2BGniZnrc8mCCS5K7YcZHFvAz6nbBPU%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.shettis.com%2Ffi%2FK%25C3%25A4ytt%25C3%25B6luokat%2FK%25C3%25A4ytt%25C3%25B6luokkien%2Bs%25C3%25A4%25C3%25A4nn%25C3%25B6t.html%23Ratsastusluokkas%25C3%25A4%25C3%25A4nn%25C3%25B6t&data=02%7C01%7C%7Cc7b848afe3af44a9a73c08d6971cc177%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636862547092634127&sdata=5ptKLU2ZSeGqq%2BGniZnrc8mCCS5K7YcZHFvAz6nbBPU%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.shettis.com%2Ffi%2FK%25C3%25A4ytt%25C3%25B6luokat%2FK%25C3%25A4ytt%25C3%25B6luokkien%2Bs%25C3%25A4%25C3%25A4nn%25C3%25B6t.html%23Ratsastusluokkas%25C3%25A4%25C3%25A4nn%25C3%25B6t&data=02%7C01%7C%7Cc7b848afe3af44a9a73c08d6971cc177%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636862547092634127&sdata=5ptKLU2ZSeGqq%2BGniZnrc8mCCS5K7YcZHFvAz6nbBPU%3D&reserved=0


ja 6. Luokat ovat avoimia 4-vuotiaille ja vanhemmille poneille kutsun mukaisesti. Luokissa, 

joihin kuuluu maasta esittäminen, tulee ratsukolla olla käytettävissä groomi, joka auttaa 

satulan pois ottamisessa, ponin siistimisessä sekä uudelleen satuloinnissa.  
 


