KUTSU
KANSALLISEEN PONINÄYTTELYYN
Ypäjän Derby- ja Juhlakenttä 29.-30.7.2017

Kutsutut rodut: Connemara, New Forest, Russ, Shetland (standard & mini), Suomenpienhevonen,
Vuonohevonen, Welsh A, B, C ja D sekä Suomalainen Ratsuponi
Vieraileva tähti-rotu: Dartmoor-poni

Näyttelyluokat
Lauantai
1
2
3
4
5
6

1-vuotiaat oriit ja ruunat
2-vuotiaat oriit ja ruunat
3-vuotiaat oriit ja ruunat
1-vuotiaat tammat
2-vuotiaat tammat
3-vuotiaat tammat

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

4-9 v. tammat ilman varsaa
10-17 v. tammat ilman varsaa
4-9 v. tammat varsan kanssa
10-17 v. tammat varsan kanssa
18 v. ja vanhemmat tammat varsan kanssa tai ilman
v. 2017 syntyneet orivarsat
v. 2017 syntyneet tammavarsat
4-17 v. jalostusoriit (vain orinumerolliset)
18 v. ja vanhemmat jalostusoriit (vain orinumerolliset)
4-9 v. ruunat
10 v. ja vanhemmat ruunat

Sunnuntai

Lauantai tai Sunnuntai
18
19

Oriiden jälkeläisryhmät (vähintään 5 jälkeläistä)
Tammojen jälkeläisryhmät (vähintään 3 jälkeläistä)

20
21
22
23
24

Ratsastusluokka helppo (raviluokka taluttajan kanssa)
Ratsastusluokka keski-vaikea (ponin säkä alle 130cm)
Ratsastusluokka keski-vaikea (ponin säkä yli 130cm)
Ratsastusluokka vaikea (ponin säkä alle 130cm)
Ratsastusluokka vaikea (ponin säkä yli 130cm)

25
26
27
28
29
30

Ajoluokka helppo
Ajoluokka vaikea
Ohjasajo helppo
Ohjasajo keskivaikea
Ohjasajo vaikea
Poniagility (luokat: 3-7-vuotiaat, 8-15-vuotiaat, yli 16-vuotiaat)

31
32
33

Super mini handler (7 vuotiaat ja alle)
Mini junior handler (8-11 –vuotiaat)
Junior handler (12-15 –vuotiaat)

Käyttöluokat
Lauantai

Sunnuntai

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai yhdistää luokkia tarvittaessa. Näyttely on avoin jalostusohjesäännön mukaan
polveutuville rekisteröidyille poneille. Jalostusoriiden luokissa osallistumisoikeus on vain Hippoksen antaman orinumeron
omaavilla oreilla. Tuomarit ilmoitetaan osoitteessa www.poninayttely.com.

Huomio!
• Kaikki vuonohevoset arvostellaan sunnuntaina (myös nuoret, eli luokat 1-6)
• Kaikki Dartmoor-ponit arvostellaan lauantaina.
• Kaikki suomenpienhevoset arvostellaan sunnuntaina (myös nuoret, eli luokat 1-6). Suomenpienhevosyhdistys mittaa kaikki
osallistujat (maitovarsoja lukuun ottamatta). Mittaajana toimii Katja Kannisto. Mittaus tehdään ennen kehään menoa ja on
pakollinen.
• Minishetlanninponit arvostellaan omissa luokissaan. Muista merkitä ilmoittautumislomakkeeseen rodun kohdalle "minishettis".
RATSASTUSLUOKAT
Lisätietoa ratsastusluokista ja säännöistä löytyy Ponyn kotisivulta, www.poninayttely.com Käyttöluokat-painikkeen alta.
MUUT KÄYTTÖLUOKAT
Suomen Shetlanninponiyhdistys järjestää ohjasajo-, ajo- sekä agility-luokat lauantaina ja handler luokat sunnuntaina. Kutsut näihin
luokkiin, säännöt ja ratapiirrokset julkaistaan PONY:n kotisivuilla. Ilmoittautumisaika on sama kuin näyttelyssä.
Lisätietoja Lia Merimaa, p. 040-595 5988 tai lia@ponitaivas.fi
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumisaika on 1.5 - 20.6.2017
Ilmoittautuminen tapahtuu Heppa-järjestelmän kautta ja jokaisella ilmoittajalla tulee olla Oma Talli –tunnukset.
Ilmoittautumismaksut maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä, kts tiedot alla. Jos ilmoittautumismaksua ei ole maksettu
ilmoittautumisaikana, ponin ilmoittautumista ei hyväksytä. Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida.
Lisätietoa Oma Talli -tunnusten hankinnasta sekä ilmoittautumisohjeita löytyy PONY:n sivuilta osoitteesta www.poninayttely.com .
HUOM! Suomalaisomistuksessa olevan ponin on oltava ilmoittautumishetkellä Suomen Hippos ry:n rekisterissä (rekisteröinnin tulee
olla päätetty, poikkeuksena maitovarsat). Ponin tulee olla merkitty kantakirjaan jalostusohjesäännön mukaisesti. Ulkomaisessa
omistuksessa olevan ponin, joka osallistuu vain näyttelyyn ja on Suomessa alle 90 vuorokautta, on oltava oman kotimaansa
rekisterissä, eikä ponia tarvitse rekisteröidä Suomeen.
Lisätietoa ilmoittautumisesta ja ponien osallistumisoikeudesta myös kotisivuilta löytyvistä säännöistä.
MAKSUT
NÄYTTELYLUOKAT: 1. poni 35€, 2. poni 30€ ja siitä seuraavat 25€
RATSASTUSLUOKAT: 15€
Maksetaan PONY:n tilille: Nordea FI76 1166 3000 2024 34. Kirjoita viestikenttään jokaisen ponin rekisterinumero ja virallinen nimi
AJO-, OHJASAJO- JA AGILITYLUOKAT:
15€ ensimmäisen luokan osalta, seuraavat saman ponin tai omistajan muiden ponien luokkien lähtömaksut ovat 10€
HANDLERLUOKAT: 5€
Maksetaan Shetlanninponiyhdistyksen tilille: Aktia FI18 4050 1020 1376 41. Kirjoita viestikenttään ponin nimi ja luokka.
Lisätietoja: www.poninayttely.com tai Petra Wessman puheenjohtaja@poninayttely.com

SUOMEN HIPPOKSEN KEHÄT:
Suomen Hippos järjestää arvostelun nuorille rotuponeille ja ratsuponeille.
Ilmoittautuminen tapahtuu Heppa-järjestelmän näyttelykalenterin kautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 27.6.2017 ja
näyttelymaksun eräpäivä on 29.6.2017. Näyttelyyn osallistuminen edellyttää näyttelymaksun maksamista eräpäivään mennessä.
Tarkemmat tiedot hinnoista ja maksukäytännöistä löytyy Suomen Hippoksen näyttelyohjeista.
Näyttelyyn ei oteta jälki-ilmoittautumisia.
Rakennearvosteluun voivat osallistua vain rotunäyttelyyn osallistuvat 1-2 -vuotiaat oriit sekä 1-3 -vuotiaat tammat ja ruunat
(pl. suomenpienhevoset). Huomioithan, että 3-vuotiaita tammoja ei ole mahdollista jalostusarvostella tässä näyttelyssä.
Tarkemmat ohjeet julkaistaan myöhemmin osoitteessa www.poninayttely.com sekä Hippoksen Internet-sivuilla. Ilmoittautuneille
lähetetään tarkempia tietoja sähköpostitse noin kahta viikkoa ennen näyttelyä.
Lisätietoja Suomen Hippos ry, Tea Niemi, tea.niemi@hippos.fi tai 020 760 5257.
Tervetuloa näyttelyyn!

