Kutsu Nohkuan Ratsutilalle (Flowzone-siittola)

Welshien Summer Showhun 13.7.2019
Tuomarina Marianna Paavolainen
Welshponien ja –cobien vuoden päätapahtuma, rotunäyttely, järjestetään tänä vuonna
yksipäiväisenä Summer Show:na.
Lämpimästi tervetuloa niin kasvattajat, omistajat kuin harrastajat nauttimaan iloisesta
welsh-hengestä ja osallistumaan näyttelyyn tai ratsastustapahtumiin!

Rotunäyttely – Ratsastusluokat
Päivän ohjelma
(tarkemmat aikataulut ilmoitetaan n. viikkoa ennen tapahtumaa)
Aamupäivällä nuorten ponien näyttelyarvostelut, luokat I - VI
Ratsastusluokat ja tauko
Iltapäivällä aikuisten ponien ja maitovarsojen arvostelut, luokat VII – XIX
Näyttelyn parhaiden ponien valinnat
Näyttelyluokat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

I 1 -vuotiaat oriit ja ruunat
II 2 -vuotiaat oriit ja ruunat
III 3 -vuotiaat oriit ja ruunat
IV 1 -vuotiaat tammat
V 2 -vuotiaat tammat
VI 3 -vuotiaat tammat
VII 4 - 9 -vuotiaat tammat ilman varsaa
VIII 10 – 17 -vuotiaat tammat ilman varsaa
IX 4 – 9 -vuotiaat tammat varsan kanssa
X 10 – 17 -vuotiaat tammat varsan kanssa
XI 18 -vuotiaat ja vanhemmat tammat varsan kanssa tai ilman
XII v. 2019 syntyneet orivarsat
XIII v. 2019 syntyneet tammavarsat
XIV 4 - 17 -vuotiaat jalostusoriit
XV 18-vuotiaat ja vanhemmat jalostusoriit
XVI 4 - 17 -vuotiaat ruunat
XVII 18-vuotiaat ja vanhemmat ruunat
XVIII oriiden jälkeläisryhmät (vähintään 5 jälkeläistä)
XIX tammojen jälkeläisryhmät (vähintään 3 jälkeläistä)

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai yhdistää luokkia tarvittaessa. Näyttely
on avoin jalostusohjesäännön mukaan polveutuville Suomen Hippokseen rekisteröidyille
welsh-sektioille A, B, C ja D sekä welsh part bred -poneille ja -hevosille.
Ilmoittautuminen näyttelyyn
Ilmoittautumiset 24.6.2019 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella
(www.welshponi.fi/nayttelyt.htm).
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 1.7.2019 mennessä kaksinkertaisella maksulla.
Jälki-ilmoittautuneiden ponien tiedot eivät välttämättä ehdi näyttelyn käsiohjelmaan.
Jokaisesta ilmoittautuneesta ponista (myös näyttelyyn osallistuvat maitovarsat)
täytetään oma ilmoittautumiskaavake.
Ilmoittautuneille lähetetään näyttelykirje noin viikkoa ennen näyttelyä.
Näyttelymaksu
Näyttelymaksujen tulee olla maksettu ennen ilmoittautumiskaavakkeen lähettämistä ja
maksun arkistointitunnus tulee lisätä ilmoittautumiskaavakkeeseen sille varattuun
kohtaan.
Näyttelymaksut:
• jäsenet ensimmäinen poni 30 €, 2. poni 25 €, seuraavat 20 €/poni
• muut 40 € / poni
Maksut tilille OP FI54 5396 0220 2275 66. Maksun viitenumeroksi 2040.
Muut tiedot
Näyttelypaikan osoite on Torstinmäentie 16, 38100 Sastamala.
Näyttely ja ratsastusluokat järjestetään nurmipohjalla.
Tapahtumassa valokuvataan ja kuvia käytetään Suomen Welsh-poni ja cob yhdistyksen
ja sen yhteistyökumppaneiden julkaisuissa. Tapahtumaan ilmoittautuminen on samalla
suostumus valokuvaamiseen sekä kuvien julkaisuun.
Nohkuan Ratsastajat ry (NohRa) järjestää samana päivänä esteratsastuskilpailut, joihin
kaikki welshit ovat tervetulleita mukaan! Kutsu julkaistaan kesäkuussa NohRan sivuilla.
Lisätiedot Hanna Urrila, p. 040 5158 063 tai Noora Mäkinen, p. 045 647 2079.

TERVETULOA ROTUNÄYTTELYYN!

Kaikille poneille avoimet ratsastusluokat 13.7.2019
Nohkuan Ratsutila (Flowzone –siittola)
Tervetuloa osallistumaan rodunomaisiin (brittityylisiin) ratsastusluokkiin
rotunäyttelyn yhteydessä!
Ratsastusluokissa arvostellaan ratsukoiden yhteisesiintyminen eri askellajeissa.
Arvostelussa painotetaan ponin käyttäytymistä ja ratsastettavuutta sekä ratsukon
sopusuhtaisuutta ja siisteyttä.
Ratsastusluokkaan voi osallistua hyvin matalalla kynnyksellä!
Neuvoja ja vinkkejä voi etukäteen kysyä Nohkuan Ratsutilalta tai Suomen
Welshponi –ja cob yhdistyksen toimihenkilöiltä – ihan kaikki rotuponit mukaan!
Luokat

I Helppo, ratsastajana 8 vuotiaat ja nuoremmat taluttajan kanssa
II Helppo, raviohjelma, ratsastajana 12 vuotiaat ja nuoremmat ilman taluttajaa
III Avoin, ratsastajat 9 – 15 vuotta
IIII Avoin, ratsastajat alk. 16 vuotta

Ilmoittautuminen ratsastusluokkiin ja osallistumismaksu
Ilmoittautumiset 6.7.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen
hanna.urrila@tehohoito.fi.
Ilmoittautuessa mainittava ratsun nimi, säkäkorkeus, syntymävuosi, omistaja, ratsastaja
ja ratsastajan ikä (mikäli ratsastaja on juniori, muutoin riittää merkintä seniori) ja
luokka/luokat, johon osallistutaan. Max 4 luokkaa/poni/päivä.
Maksut: 10 € / ratsukko.
Maksut tilille OP FI54 5396 0220 2275 66, maksun viitenumeroksi 5050.

Muut tiedot ratsastusluokista
Kilpailupaikan osoite on Torstinmäentie 16, 38100 Sastamala.
Ratsastusluokkakilpailut järjestetään nurmipohjaisella kentällä rotunäyttelyn
yhteydessä.
Kilpailijat osallistuvat omalla vastuullaan. Ratsukoita ei ole vakuutettu järjestäjän
toimesta.
Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa tai yhdistää luokkia tarvittaessa.
Lisätiedot Hanna Urrila, p. 040 5158 063 tai hanna.urrila@tehohoito.fi.
Ratsastusluokkien kulku
Kaikki aloittavat käynnissä oikeassa kierroksessa. Suoritusta jatketaan
tuomarin/sihteerin ohjeiden mukaisesti. Tuomarin ei tarvitse arvostella myöhästyneitä
ratsukoita.
Helppo I ratsastusluokka: (talutusluokka):
Ratsut esitetään käynnissä ja ravissa oikeassa kierroksessa, jonka jälkeen ne asettuvat
riviin ja esittävät yksilösuorituksensa (kutsun lopussa). Tämän jälkeen ratsut asetetaan
järjestykseen ja palkitaan. Ratsuja ei esitetä maasta käsin. Ratsastaja saa kilpailla sen
kauden loppuun, jolloin täyttää 8 vuotta. Ratsastajalla on oltava taluttaja, joka on
täyttänyt 16 vuotta. Talutin kiinnitetään turparemmiin. Taluttimen tulee olla löysällä ja
se on pidettävä kiinnitettynä koko kehässä olon ajan. Ohjan on kuljettava suoraan
kuolaimesta ratsastajan käteen. Ratsukon tulee pystyä esittämään ravia.
Helppo II ratsastusluokka:
Ratsut esitetään käynnissä ja ravissa oikeassa kierroksessa, jonka jälkeen ne asettuvat
riviin ja esittävät yksilösuorituksensa (kutsun lopussa). Tämän jälkeen ratsut asetetaan
järjestykseen ja palkitaan. Ratsastaja saa kilpailla sen kauden loppuun, jolloin täyttää 12
vuotta.
Avoin ratsastusluokka:
Ratsut esitetään käynnissä, ravissa ja laukassa molemmissa kierroksissa. Tuomari kutsuu
ratsukot riviin ja ne esittävät yksilösuorituksensa (kutsun lopussa). Ratsuja ei esitetä
maasta käsin. Yksilösuorituksen jälkeen ratsukot asetetaan järjestykseen ja palkitaan.

Yksilösuorituksien kulku
Helppo ratsastusluokka:
1. Astu muutama askel eteen kaarrosta. Tervehdi tuomaria. Jatka käynnissä suoraan
kohti pitkää sivua.
2. Kulmassa siirtyminen kevyeeseen raviin. Kokorataleikkaa kevyessä ravissa, jonka
jälkeen käyntiä.
3. Lyhyen sivun keskellä siirtyminen kevyeeseen raviin. Pääty-ympyrä kevyessä ravissa.
4. Pitkän sivun puolessa välissä siirtyminen käyntiin. Radan poikki käynnissä.
5. Käynnissä takaisin kaartoon omalle paikalleen. Lopputervehdys.
Avoin ratsastusluokka:
1. Astu muutama askel eteenpäin kaarrosta. Tervehdi tuomaria.
2. Jatka käynnissä suoraan kohti pitkää sivua. Pitkällä sivulla vasemmalle ja siirry
harjoitusravin kautta kevyeen raviin. Pääty-ympyrä kevyessä ravissa. Pääty-ympyrän
jälkeen siirtyminen käyntiin.
3. Pitkänsivun puolessa välissä siirtyminen kevyeen raviin.
4. Lyhyen sivun keskellä laukannosto ja päätyympyrä laukassa.
5. Lyhyellä sivulla siirtyminen kevyeen raviin. Kulman jälkeen kokorataleikkaa kevyessä
ravissa – temponlisäys.
6. Kulmassa kevyt ravi. Lyhyen sivun keskellä laukannosto ja pääty-ympyrä laukassa.
7. Pääty-ympyrän jälkeen kevyttä ravia pitkäsivu, ja lyhyeltä sivulta käännetään
keskihalkaisijalle. Keskellä pysähdys – tervehdys ja käynnissä takaisin omalle paikalle.

