Welsh Shown 7.7.2018 yhteydessä ratsastusluokat!
Pihlajamäen Tila, Pihlajamäentie 13, 35300 Orivesi
I Helppo, 8-v. ja nuoremmat
II Avoin, 9 – 15-v.
III Avoin, alk. 16-v.
Ilmoittautumiset 27.6.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen cloudberry.welsh(at)gmail.com.
Maksut: 10€ / ratsukko
Maksut tilille OP FI54 5396 0220 2275 66, maksun viitenumeroksi 5050.
Ratsastusluokkien kulku:
Helppo ratsastusluokka (talutusluokka): Ratsut esitetään käynnissä ja ravissa oikeassa kierroksessa, jonka
jälkeen ne asettuvat riviin ja esittävät yksilösuorituksensa. 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.
Avoin ratsastusluokka: Ratsut esitetään käynnissä, ravissa ja laukassa molemmissa kierroksissa. Tuomari
kutsuu ratsukot riviin ja ne esittävät yksilösuorituksensa. Ratsuja ei esitetä maasta käsin. Yksilösuorituksen
jälkeen ratsukot asetetaan järjestykseen ja palkitaan.
Ohjelmat ratsastusluokkiin
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.

