Tervetuloa Länsirannikon alajaoston rotunäyttelyyn ja käyttöluokkiin
jotka järjestetään virtuaalisena 30.6.2021!
Tuomarina toimii ulkomuotoluokissa ja käyttöluokissa Jane Barry GB.
-Ilmoittautuminen 19.5.2021 mennessä yhdistyksen ilmottautumislomakkeella
(http://www.shettis.com/fi/N%C3%A4yttelyt/N%C3%A4yttelyyn+ilmoittautuminen/nayttelylomake.html)
tai sähköpostilla shettisilmo@gmail.com (Laita tietoihin samat tiedot mitä lomakkeelle laittaisit), sekä
maksamalla 10 € jäsen/luokka/poni tai 12 € ei jäsen/luokka/poni Länsirannikon tilille FI50 4055 0010
4241 47, käytä viitettä 6033. Huom! liitä osallistumiseen kuitti maksusta, lomakkeeseen riittää siinä
pyydetyt tiedot.

Tapahtumassa mukana olevat luokat löytyvät kutsun alareunasta!
-Ilmoittautumisajan loputtua saat vahvistuksena tunnisteen, jolla voit toimittaa tuoreen (touko-kesäkuu
2021) valokuvan ponista edestä, sivulta ja takaa sekä liikevideon käynnissä ja ravissa takaa, sivulta ja
edestä niin kuin näyttelykehässä. Materiaalit voit toki kuvata jo ennen tunnisteen saamista, lähetäthän ne
kuitenkin vasta kun olet saanut tunnisteen.
Älä nimeä kuvia tai videoita ponin nimellä vaan tunnisteella,jonka saat ilmoittautumisajan loputtua.
- Kuvat ja videot toimitetaan osoitteeseen virtuaalinayttely@gmail.com, yksi viesti / poni ja yhteen
viestiin vain yhden ponin kuvat ja videot. Videoita ei voi lähettää youtube linkkeinä, ne tulee voida ladata
luokkien kokoamista varten. Koska sähköpostin liitetiedoston koko on rajoitettu, voi lähettää linkin
videoon joka on tallennettu pilvipalveluun (esim. OneDrive, Google Drive, Dropbox jne). Videot mieluiten
1080p 60fps muodossa.
-Valmistele ponisi samoin kuin näyttelyyn yleensä; pese, vuole, harjaa ja siisti ponisi. Myös esittäjän
toivotaan pukeutuvan rotukehän mukaisesti ja ponin esittämisen tapahtuvan joko nurmella tai
hiekkakentällä. Valitse esittämispaikka niin että poni ja esitys ova tedukseen.
-Käyttöluokissa kentän tulee olla rajattu esim. viivoin tai lieriöin ja olla noin 20x40m. Kuvaaminen tapahtuu
tuomarin paikalta, lyhyen sivun keskeltä ja videossa on oltava alku-ja lopputervehdys.
-Kuvat ja videot tulee toimittaa 6.6.2021 mennessä.
-Kuvista ja videoista koostetaan näyttely-ja käyttöluokat, jotka tuomarit arvostelevat. Näyttely
palkitsemisineen tulee kaikkien nähtäväksi sähköisenä.
-Arvostelut toimitetaan ponien omistajille ilmoittautumisessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.
Luokkavoittajat, Championit ja BIS 1-3 palkitaan ruusukkein.
-Näyttely ei ole virallinen rotunäyttely,mutta ponien on oltava näyttelysääntöjemme mukaisia. Näyttelyn
tuloksia ei lasketa mahdollisiin arvonimi-tai tähtihakemuksiin.
-Näyttelypäivä on 30.6.2021,jonka jälkeen näyttely tuloksineen julkaistaan.

-Yhdistyksen näyttely-ja käyttöluokkasäännöt pätevät niiltä osin kuin se on mahdollista. Näyttely
järjestetään mikäli vähintään 35 osallistujaa ilmoittautuu näyttelyyn ja 15 käyttöluokkiin.

Virtuaalinäyttelyn järjestäjä pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin.
Lisätietoja näyttelyluokista saa Maura Tuomelta p.0400 772172 ja käyttöluokista sekä niiden toteutuksesta
Mervi Santoselta p. 050-356 6331

Tervetuloa erikoisen vuoden erikoisnäyttelyyn!
-Länsirannikon Alajaosto

Huom, näyttelyssä vain alla olevat luokat:
muista mainita onko ponisi mini vai standardi!
Näyttelyluokat
1. maitovarsat, oriit
2. maitovarsat, tammat
3. 1-vuotiaat ruunat ja oriit
4. 1-vuotiaat tammat
5. 2-vuotiaat ruunat ja oriit
6. 2-vuotiaat tammat
7. 3-vuotiaat ruunat ja oriit
8. 3-vuotiaat tammat
9. 4-vuotiaat ja vanhemmat orinumerolliset oriit
10. 18-vuotiaat ja vanhemmat orinumerolliset oriit
11. 4-vuotiaat ja vanhemmat oriit ilman orinumeroa
12. 18-vuotiaat ja vanhemmat oriit ilman orinumeroa
13. 4-vuotiaat ja vanhemmat ruunat
14. 18-vuotiaat ja vanhemmat ruunat
15. 4-17-vuotiaat näyttelyvuonna varsalliset tammat
16. 4-17-vuotiaat näyttelyvuonna varsattomat tammat
17. 18-vuotiaat ja vanhemmat tammat varsan kanssa tai ilman
Käyttöluokat
21. a) Ratsastusluokka, helppo
21. b) Ratsastusluokka, keskivaikea
21. c) Ratsastusluokka, vaikea
22. a) Ohjasajoluokka, helppo
22. b) Ohjasajoluokka, keskivaikea
22. c) Ohjasajoluokka, vaikea
23. a) Ajoluokka, helppo
23. b) Ajoluokka, vaikea

