
 

 

CONNEMARANÄYTTELY JA RATSASTUSLUOKKAKILPAILUT  

1.-2.9.2018 HYVINKÄÄ, ZITHERBAY FARMI, RANTAKULMANTIE 110, HYVINKÄÄ 

 

Kiitos ilmoittautumisesta ja tervetuloa näyttelyyn ja kilpailuihin! 

 

Näyttelyyn on ilmoittautunut 41 ponia ja ratsastusluokkakilpailuissa on 36 lähtöä. 

Yritämme parhaamme, että kaikki sujuisi mutkattomasti ja kaikilla olisi mukava vii-

konloppu edessä.  

Aikataulut, osallistujat ja tärkeät yhteystiedot löytyvät kaikki tästä tiedotteesta, jo-

ten tutustuthan näihin tarkasti. HUOM! Aikataulu on suuntaa-antava ja mahdolliset 

poisjäännit vaikuttavat kellon aikoihin, olethan siis ajoissa paikalla ja kehän laidalla 

odottamassa vuoroasi! 

Poisjäänneistä on hyvä ilmoittaa etukäteen Sanna Ollikalle 040-7625818 tai sähkö-

postilla sanna.ollikka@gmail.com. Ilmoittautumismaksu palautetaan eläinlääkä-

rintodistusta vastaan, kopio lähetetään Annastiina Niemelle annas-

tiina.niemi@hotmail.com 

Ilmoittautuminen paikalla olijaksi 

Ilmoittautuminen tapahtuu näyttelykehän lähettyvillä olevaan kansliaan, tuntia en-

nen suunniteltua luokan alkamisajankohtaa. Kansliasta saatte käsiohjelman ja esittä-

jän selkään kiinnitettävän numerolapun. Numerolappua vastaan saatte poninne ar-

vostelupöytäkirjan ennen lähtöä. Palauttamatta jätetystä numerolapusta veloite-

taan 10€.  

Turvallisuus 
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Poneille on varattu ruohokenttä sekä kehän viereltä että takaa. Yleisen turvallisuu-

den vuoksi toivomme, että ponit pysyvät niille varatuilla alueilla. Autot ja trailerit tu-

lee pysäköidä niille osoitetuille paikoille. Poneilla on oma kulkureittinsä paikoitusalu-

eelta näyttelypaikalle. 

Ponin ja esittäjän varusteet näyttelyssä 

Esittäjän tulee olla siististi pukeutunut, esim. suorat housut, paitapusero ja liivi. Pai-

doissa ei saa olla ponin, tallin tai kasvattajan nimeä eikä mainoksia. Myös väreihin 

on hyvä kiinnittää huomiota. Siistit lenkkitossut ovat hyvät juoksemiseen. Poni tu-

lee esittää sille sopivissa varusteissa, jotka ovat ehjiä ja kestäviä. Yli 1‐vuoti‐

aat oriit tulee esittää aina suitsittuna ja riittävän pitkällä taluttimella varustettuna. 2-

vuotiaat ja vanhemmat tammat suositellaan esitettävän suitsittuina. Connema-

roja ei letitetä näyttelyyn.  

Näyttelyn kulku 

Jokaisessa luokassa ponit asetetaan paremmuusjärjestykseen tuomarin valinnan 

mukaan. Ponit palkitaan joko I, II, III palkinnolla tai tuomari voi jättää ponin koko-

naan ilman palkintoa. Luokkavoittaja jatkaa Champion ruunan, orin, veteraanin, 

tamman, varsan tai nuoren valintaan. Tuomari voi myös valita mistä tahansa katego-

riasta myös reserven, jolla on oikeus osallistua näyttelyn parhaan valintaan. Kaikki 

Champion ponit ovat oikeutettuja osallistumaan Supreme ja Reserve Supreme 

Championin valintaan näyttelyn päätteeksi. Näyttelyssä valitaan myös Best Turned 

Out-esittäjä.  

Ratsastusluokkien kulku 

HUOM! Tutustu sääntöihin tarkasti ennen kilpailun alkua. 

Luokat 1-6 ovat brittityylisiä ratsastusluokkia, joissa arvostellaan ratsukoiden yhteis-

esiintyminen käynnissä, ravissa ja laukassa ohjeiden mukaan. Yksilösuorituksen ai-

kana ratsukko esittää ravia ja laukannostot molempiin suuntiin sekä pysähdys. Poik-

keuksena luokat 1, 2 ja 3, jossa ei esitetä laukkaa. Lopuksi ratsastajat esittävät ponit 

tuomarin ohjeen mukaan maasta käsin ilman satulaa (avustaja poistaa satulan ja 

puhdistaa hevosen, ratsukko ei poistu kehästä). Arvostelussa painotetaan ponin 

käyttäytymistä ja ratsastettavuutta sekä ratsukon sopusuhtaisuutta ja siisteyttä. Ni-

vel-, kanki ja pelhamkuolain ovat sallittuja, nivelkuolain on suositeltavin. Kannusten 

käyttö on kielletty, eikä raipan pituus saa ylittää 75 cm. Jalkasuojat on kielletty. Satu-

lahuopa satulan muotoinen tai ilman huopaa. Säännöt löytyvät osoitteesta: 

http://connemara.fi/ratsastusluokka-ja-whp-kilpailut 



Poni voi osallistua luokkaan vain yhden ratsastajan kanssa. Ratsastajan ikärajoitukset 

kutsun mukaisesti ja ratsukon tulee olla sopusuhtainen. Avustaja on pakollinen luo-

kissa 1 ja 2.  

Luokat 2-4 ovat Shettis Cupin osakilpailuja. Siinä noudatetaan Suomen Shetlannin-

poni-yhdistyksen Shettis Cup-sääntöjä. Säännöt löytyvät osoitteesta: 

http://www.shettis.com 

Luokista 1 ja 2 valitaan Lead Rein Champion, joka jatkaa Supreme Ridden Champio-

nin valintaan. Luokista 2, 3 ja 4 valitaan Shettis Champion, joka jatkaa Supreme Rid-

den Championin valintaan. Luokista 3-6 valitaan Ridden Champion, joka jatkaa Sup-

reme Ridden Championin valintaan. Tuomareilla on oikeus valita Championille Re-

serve, jolla on oikeus osallistua Supreme Ridden Championin valintaan. 

Working Hunter-luokkien kulku 

Luokat 7-9 ovat brittityylisiä Working Hunter -luokkia, jossa hypätään yksitellen 7 

maastoestetyyppistä, melko kiinteää estettä. Esteiden suorittamisen lisäksi myös 

ratsukon tyyli, ponin tyyppi ja rakenne sekä käytös arvostellaan muiden ratsastus-

luokkien tapaan. Ponit arvostellaan myös yksitellen sileällä radalla. Säännöt löytyvät 

osoitteesta: http://www.connemara.fi/yhdistys.html . 

 Luokka 7 on Shettis Cupin osakilpailu. Siinä noudatetaan Suomen Shetlanninponi-

yhdistyksen Shettis Cup-sääntöjä. Säännöt löytyvät osoitteesta: http://www.shet-

tis.com . Luokan 7 voittaja saa osallistua Supreme Ridden Championin valintaan au-

tomaattisesti. 

 Luokista 7-9 valitaan Working Hunter Champion, joka jatkaa Supreme Ridden Cham-

pionin valintaan. Tuomareilla on oikeus valita Championille Reserve, jolla on oikeus 

osallistua Supreme Ridden Championin valintaan. 

Tärkeät puhelinnumerot: 

Sanna Ollikka  040-7625818 

Sari Lahtinen 0400-745526 

Annastiina Niemi 050-5706644 
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