Suomen Connemarayhdistys ry:n ratsastusluokka
ja Working Hunter kilpailut
sunnuntaina 4. syyskuuta 2016
Zitherbay Farmi, Rantakulmantie 110, Hyvinkää

Luokka 1
Ratsastusluokka – avoin 3-8-vuotiaille ratsastajille avustajan kanssa, ponille ei
kokorajaa
Luokka 2
Ratsastusluokka – avoin 107 cm ja pienemmille poneille. Shettis Cupin osakilpailu,
helppo ohjelma.
Luokka 3
Ratsastusluokka – avoin 107 cm ja pienemmille poneille. Shettis Cupin osakilpailu,
keskivaikea ohjelma
Luokka 4
Ratsastusluokka – avoin 107 cm ja pienemmille poneille. Shettis Cupin osakilpailu,
vaikea ohjelma.
Luokka 5
Ratsastusluokka – avoin 140 cm ja pienemmille poneille, ratsastajalle ei ikärajaa
Luokka 6
Ratsastusluokka – avoin yli 140 cm poneille ja hevosille, ratsastajalle ei ikärajaa
Luokka 7
Working Hunter Pony – avoin 107 cm ja pienemmille poneille, estekorkeus max 40 cm
Luokka 8
Working Hunter – noviisiluokka, avoin kaikille, estekorkeus max 50 cm
Luokka 9
Working Hunter – avoin kaikille, estekorkeus max 80 cm
Luokka 10
Supreme Ridden Champion - Luokan 1 voittaja, luokkien 2 - 6 parhain ratsukko, sekä
luokkien 7 - 9 parhain ratsukko osallistuvat Supreme Ridden Championin valintaan.
Erityismääräykset:
1. Soveltuvin osin noudatetaan SRL:n sääntöjä.
Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 8.8.2016 Annastiina Niemelle osoitteeseen
annastiina.niemi@hotmail.com. Ilmoittautuessa mainittava ratsun nimi, rotu, säkäkorkeus,

syntymävuosi, isä, emä, emänisä, kasvattaja, omistaja, ratsastaja ja ratsastajan ikä ja luokka,
johon osallistutaan. Otsikko: Kilpailut.
2. Osallistumismaksut: Lähtömaksu 1. poni 20 € / luokka, 2. poni 15€/luokka, seuraavat
ponit 10€/luokka.
3. Kilpailijat osallistuvat omalla vastuullaan. Ratsukoita ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta.
4. Ratsastusluokkien tuomareina toimivat Joe Burke, Irlanti ja Johanna Vaurio-Teräväinen,
Suomi.
5. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa tai yhdistää luokkia tarvittaessa.
6. Kilpailut järjestetään nurmipohjaisella kentällä.
7. Kilpailupaikalla toimii buffetti.
8. Kilpailupaikan osoite on Rantakulmantie 110, Hyvinkää.
9. Tiedusteluihin vastaa ensisijaisesti sähköpostitse Sanna Ollikka (e-mail:
sanna.ollikka@gmail.com)
10. Aikataulu ja lähtölista kotisivuilla ja yhdistyksen Facebook-sivulla 1.9.2016 osoitteessa
http://www.connemara.fi.
11. Luokat 1-6 ovat brittityylisiä ratsastusluokkia, joissa arvostellaan ratsukoiden yhteisesiintyminen käynnissä, ravissa ja laukassa ohjeiden mukaan. Yksilösuorituksen aikana
ratsukolla on n. minuutti aikaa esittää ravia ja laukannostot molempiin suuntiin sekä
pysähdys. Poikkeuksena 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. Nivel-, kanki
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.connemara.fi/yhdistys.html
Poni voi osallistua luokkaan vain yhden ratsastajan kanssa. Ratsastajan ikärajoitukset kutsun
mukaisesti ja ratsukon tulee olla sopusuhtainen. Avustaja on pakollinen luokissa 1 ja 2.
Luokat ovat avoimia 4-vuotiaille ja vanhemmille hevosille ja poneille kutsun mukaisesti.
Vuonna 2016 varsonut imettävä tamma ei saa osallistua ratsastusluokkiin. Luokka
järjestetään, mikäli ratsukoita ilmoittautuu vähintään viisi.
12. Luokat 2-4 ovat Shettis Cupin osakilpailuja. Näissä luokissa noudatetaan Suomen
Shetlanninponi-yhdistyksen Shettis Cup-sääntöjä. Säännöt löytyvät osoitteesta:
http://www.shettis.com
13. Luokat 7-10 ovat brittityylisiä Working Hunter -luokkia, jossa hypätään yksitellen

seitsemän maastoestetyyppistä, melko kiinteää estettä. Esteiden suorittamisen lisäksi
myös ratsukon tyyli, ponin tyyppi ja rakenne sekä käytös arvostellaan muiden ratsastusluokkien tapaan. Ponit arvostellaan myös yksitellen sileällä radalla. Luokka järjestetään,
mikäli ratsukoita ilmoittautuu vähintään viisi. Säännöt löytyvät osoitteesta:
http://www.connemara.fi/yhdistys.html
14. Jälki-ilmoittautuneilta lähtömaksu on 25 €/luokka/poni.

TERVETULOA KILPAILUIHIN!

