Suomen Connemarayhdistys ry järjestää
Kiviojan Ponitallin kanssa yhteisen rotunäyttelyn
Connemara- ja Dartmoorinponeille
lauantaina 7. syyskuuta 2019,
Kiviojan Ponitalli, Lappeenranta
Näyttelyluokat:
I

1–3-vuotiaat connemararisteytykset, tammat, oriit ja ruunat

II

4-vuotiaat ja vanhemmat connemararisteytykset, tammat, oriit ja ruunat

III

4-vuotiaat ja vanhemmat ruunat ja kantakirjaamattomat oriit

IV

4-vuotiaat ja vanhemmat jalostusoriit

V

4–9-vuotiaat tammat varsan kanssa tai ilman

VI

10–17-vuotiaat tammat varsan kanssa tai ilman

VII

18-vuotiaat ja vanhemmat tammat varsan kanssa tai ilman

VIII

Vuonna 2019 syntyneet orivarsat

IX

Vuonna 2019 syntyneet tammavarsat

X

1-vuotiaat oriit ja ruunat

XI

2-vuotiaat oriit ja ruunat

XII

3-vuotiaat oriit ja ruunat

XIII

1-vuotiaat tammat

XIV

2-vuotiaat tammat

XV

3-vuotiaat tammat

XVI

Tammojen jälkeläisryhmä (vähintään 3 jälkeläistä)

XVII Oriiden jälkeläisryhmä (vähintään 3 jälkeläistä)
XVIII Kasvattajaluokka (vähintään 3 saman kasvattajan kasvattamaa ponia)
Näyttely järjestetään nurmipohjaisella kentällä tai maneesissa huonon kelin sattuessa.
Näyttelyluokat I ja II ovat avoimia jalostusohjesäännön mukaisesti polveutuville ratsuponeille, joissa on vähintään 25 % connemaraverta (part bred connemara).

Luokat III – XVII ovat avoimia kaikille puhdasrotuisille jalostusohjesäännön mukaisesti
polveutuville rekisteröidyille connemara- ja dartmoorinponeille. Ponit arvostellaan roduittain omissa luokissaan. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa tai yhdistää luokkia tarvittaessa.
Connemararisteytyksistä valitaan Champion Part Bred, joka ei jatka kilpailua muista
Championtitteleistä eikä näyttelyn Supreme Champion -tittelistä.
Puhdasrotuisista poneista valitaan Championit roduittain (ori, tamma, ruuna, varsa, nuori
ja veteraani), paras Suomessa syntynyt poni sekä Supreme Champion, Reserve Supreme
Champion. Best In Show valitaan rotujen parhaiden välillä.
Mikäli kantakirjaamaton ori voittaa luokan III, valitaan Champion Ruunaksi luokan paras
ruuna.
Näyttelyssä jaetaan myös kasvattajien ja Suomen Connemarayhdistys ry:n lahjoittamia
kierto- ja kunniapalkintoja.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Connemarayhdistys ry:n näyttelysääntöjä, ks.
http://connemara.fi/saannot_nayttelyihin
Näyttelyluokkien tuomarina toimii Madeleine Beckman SWE
Ilmoittautumiset viimeistään sunnuntaihin 4.8.2019 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:
nettisivut.connemara@gmail.com tai sähköisellä lomakkeella joka löytyy sivulta connemara.fi. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 11.8.2019 asti korotetuin maksuin. Ilmoittautumisen yhteydessä lähetetään näyttelyyn ilmoitettavan ponin nimi/nimet ja omistajan
ja/tai näytteilleasettajan nimet. Maksamattomia ilmoittautumisia ei huomioida.
Näyttelymaksut maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä rotuyhdistyksen tilille IBAN:
FI23 5750 0120 0220 00 (BIC: OKOY FIHH). Maksun viestiosassa on mainittava ponin/ponien koko nimi.
Maksut rotuyhdistyksen jäsenten poneilta sekä Dartmoorinponeilta:
1. poni 30 €, 2. poni 25 €, seuraavat ponit 20 € (myös maitovarsoista).
Maksut ei jäseniltä:
1. poni 35 €, 2. poni 30 €, seuraavat ponit 25 € (myös maitovarsoista).
Jälki-ilmoittautuminen 4.8.-11.8.2019:
Maksut rotuyhdistyksen jäsenten poneilta sekä Dartmoorinponeilta:
1. poni 35 €, 2. poni 30 €, seuraavat ponit 25 € (myös maitovarsoista).
Maksut ei jäseniltä:
1. poni 40 €, 2. poni 35 €, seuraavat ponit 30 € (myös maitovarsoista).

Kasvattaja- ja jälkeläisryhmäluokkiin voi ilmoittautua myös paikan päällä. Ryhmän ilmoittautumismaksu ilmoittautumisajan puitteissa 10 €/ryhmä, paikan päällä 15 €/ryhmä.
Näyttely järjestetään, mikäli näyttelyluokkiin ilmoittautuu vähintään 40 ponia. Ilmoittautumisten määrä ilmoitetaan Suomen Connemarayhdistyksen Facebook sivulla ilmoittautumisajan päätyttyä.
Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta.

TERVETULOA NÄYTTELYYN!

