
Ä itienpä ivä kä yttikset 8.5.2022 Turussä! 

Tervetuloa Käyttis Cup osakilpailuun Turkuun Kreivilän koulun kentälle 

Äitienpäivänä 8.5.2022. 

 

Kilpailupaikan osoite Paattistentie 677, 21330 Paattinen. 

Tuomarina Mervi Santonen, FIN 

 

Kilpailtavat luokat:  

21. a) Ratsastusluokka, helppo 

21. b) Ratsastusluokka, keskivaikea 

21. c) Ratsastusluokka, vaikea 

21. d) Ratsastusluokka, käynti 

22. a) Ohjasajoluokka, helppo 

22. b) Ohjasajoluokka, keskivaikea 

22. c) Ohjasajoluokka, vaikea 

23. a) Ajoluokka, helppo 

23. b) Ajoluokka, vaikea 

24. a) Agility 3-7-vuotiaat, avustaja sallittu 

24. b) Agility 8-12-vuotiaat 

24. c) Agility 13-17-vuotiaat 

24. d) Agility yli 18-vuotiaat 

24. e) Para-agility 

24. f) Äiti-lapsi agility *

* Äiti-lapsi agility on ekstraluokka, joka kilpaillaan yhdellä ponilla ja kahdella kilpailijalla (äiti/isoäiti + lapsi), 

äiti ja lapsi kilpailevat radan yhteistyötä tehden.  

 

 - Käyttis Cupin säännöt, radat ym. ohjeet löytyvät sivulta http://www.shettis.com -> Käyttöluokat 

- Käyttis Cupin finaalipaikasta kilpailevat puhdasrotuiset Suomen Hippokseen rekisteröidyt ja 

jalostusohjesäännön mukaan periytyvät shetlanninponit, joiden säkäkorkeus on enintään 107 cm. Luokkiin 

voivat kuitenkin osallistua myös muun rotuiset hevoset ja ponit ja esim. ylikorkeat shetlanninponit; nämä 

saavat suorituksestaan arvostelun ja osallistumisruusukkeen (ei sijoiteta). 

 

Ilmottautuminen: 

- Ilmoittautumiset viim. ma 18.4.2022 Suvi Lerkille sähköpostilla suvi.lerkki@gmail.com 

Ilmoita seuraavat tiedot: 

osallistujan nimi ja ikä (syntymävuosi) 

luokka 

ponin nimi ja rekisterinumero 

Liitä maksukuitti/maksutiedot. 

 



 

Osallistumismaksut: 

JÄSENET 15 euroa ensimmäisestä ponista ja 12 euroa saman omistajan seuraavista poneista/starteista 

EI JÄSENET 20 euroa ensimmäisestä ponista ja 17 euroa saman omistajan seuraavista poneista/starteista  

Vuoden 2022 jäsenmaksun on oltava maksettu voidakseen ilmoittaa ponit jäsenhinnalla. 

 

Osallistumismaksut maksetaan tilille Aktia FI50 4055 0010 4241 47 / SSPY:n Länsirannikon alajaosto. 

Maksaessasi käytä viitettä 5021 (ei viestiä). 

 

Muuta: 

- Osallistujille lähetetään kilpailuviikolla kilpailukirje, josta löytyy aikataulut sekä parkkeerausohjeet.  

- Kilpailunjärjestäjä ei ole vakuuttanut osallistujia, kilpaileminen omalla vastuulla.  

- Kilpailujen järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. 

 Tapahtumaa tukemassa mm. Hööks Raisio!  https://www.hooks.fi/stores/raisio  

 

 

Tuo äitisi tai isoäitisi tutustumaan käyttiksiin ja nauttimaan samalla buffetin 

antimista. Kilpailupaikalla mahdollisuus askarrella äidille/isoäidille avaimenperä! 

 

Järjestäjä SSPY/ Länsirannikon alajaosto 


