
TAPIOLA PONIBREEDERS – KASVATTAJAKILPAILU

1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ: Kilpailun järjestää Suomen Connemarayhdistys ry, 
Suomen New Forest -poniyhdistys ry ja Suomen Welsh poni- ja Cob -yhdistys ry. 
Kilpailu järjestetään joka vuosi kesän tai syksyn aikana.

2. KILPAILUMUOTO: Kilpailu on ennakkomaksullinen kasvattajakilpailu, joka jakaantuu 
kouluratsastukseen ja esteratsastukseen. Kilpailu järjestetään aluetasoisena ja siinä 
noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä sekä näissä säännöissä mainittuja erityisohjeita. 
Rankingpisteitä ei jaeta.

3. OSALLISTUMISOIKEUS: Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki 5 - ja 6 - 
vuotiaat Suomessa syntyneet jalostusohjesäännön mukaisesti polveutuvat 
puhdasrotuiset ponit ( ei shetlanninponit ) ja ratsu- ja part bred –ponit. Ponin tulee 
ilmoittautumishetkellä olla rekisteröity Suomen Hippoksen rekisteriin ja sen 
omistajanvaihdosten tulee olla ajan tasalla. Osallistumismaksut tulee maksaa 
sääntöjen mukaisesti. Ratsastaja voi kaikissa kilpailuluokissa olla aikuinen, kunhan 
ratsukko on sopusuhtainen. Poni-ikäisellä ratsastajalla ponisääntöjen mukaiset 
kannukset. Ponin säkäkorkeus saa olla yli 148,0 cm.

4. ILMOITTAUTUMINEN: Kasvattajakilpailuun tulee ilmoittautua varsan syntymävuotta 
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Ponibreeders laskuttaa 
osallistumismaksun huhtikuun aikana. Ponin yksivuotismaksu laskutetaan saman 
vuoden lokakuussa. Kaksi – kuusivuotiaiden ponien osallistumismaksu tulee suorittaa 
kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä Ponibreedersistä lähetetyn laskun 
mukaisesti.   

Osallistumismaksut ovat vuosittain vuodesta 2005 lähtien seuraavat:
- varsan syntymävuonna 15 €
- yksivuotiaana 20 €
- kaksivuotiaana 25 €
- kolmevuotiaana 30 €
- nelivuotiaana 35 €
- viisivuotiaana 40 €
- kuusivuotiaana 45 €.

Maksettuja osallistumismaksuja ei palauteta, paitsi 6-vuotiaille palautetaan ko. 
ikävuoden maksu loukkaantumisen takia eläinlääkärin todistusta vastaan. 

Mikäli vuosittaista osallistumismaksua ei ole maksettu em. laskun eräpäivään 
mennessä, ponin osallistumisoikeus kasvattajakilpailuun päättyy, ellei ko. vuoden 
maksua makseta kaksinkertaisena kuukauden kuluessa eräpäivästä.

5. JÄLKI – ILMOITTAUTUMINEN: Kasvattajakilpailuun voi jälki-ilmoittautua siihen asti, 
kunnes poni tulee kilpailemaan. Kaikki myöhästyneinä maksetut osallistumismaksut 
ovat kaksinkertaisia jo erääntyneiden maksujen osalta, paitsi 5- ja 6-vuotiaiden 
kohdalla ne ovat kolminkertaiset. 

6. KILPAILU JA LUOKAT: Kilpailu on kaksipäiväinen sekä koulu- että 
esteratsastuksessa. Kilpailu esteratsastuksessa käydään kumpanakin päivinä 
molemmissa ikäluokissa yhtenä luokkana, jonka estekorkeus määräytyy ponin 
säkäkorkeuden mukaan seuraavassa neljässä kategoriassa: ponin säkäkorkeus 130 



cm ja alle; 130,1 – 140,0 cm; 140,1 – 148,0 cm sekä 148,1 cm ja yli. Ponin tulee olla 
rokotettu SRL:n ohjeistuksen mukaan. Esteluokkiin osallistuvalla ponilla tulee olla 
voimassa oleva mittaustodistus. Kasvattajakilpailuun osallistuville poneille ei ole 
karsintoja, kuitenkin ratsastajalla tulee olla aluekilpailulupa ja ponin 
kilpailuvuosimaksu tulee olla maksettu. Poni voi osallistua ensimmäisenä 
kilpailupäivänä sekä koulu että esteluokkaan ja toisena kilpailupäivänä vain jompaan 
kumpaan lajiin. Vuodesta 2011 lähtien 6-vuotiaalla ponilla on mahdollisuus kilpailla 
kokonaiskilpailussa molemmissa lajeissa, mikäli ponista maksetaan kaikki 
ilmoittautumismaksut (15e+20e+25e+30e+35e+40e+45e=210e) toisestakin lajista. 
Halukkuus kilpailla kokonaiskilpailussa molemmissa lajeissa tulee ilmoittaa vuonna 
2011 15.5. mennessä Merja Nurmelle mn@rockfieldponit.net. Ilmoittautumisen 
jälkeen ponin omistajalle lähetetään lisälasku 210e yhden kuukauden maksuajalla. 
Ponibreeders-luokissa ei ole vähimmäis-osallistujamäärää. Rahapalkintosija 
edellyttää kuitenkin hyväksyttyä suoritusta.

Kouluratsastus: luokat päätetään vuosittain. Vuonna 2011 ne ovat
- 5-vuotiaat

ensimmäisenä kilpailupäivänä helppo C:2
toisena kilpailupäivänä K.N.special

- 6-vuotiaat
ensimmäisenä kilpailupäivänä K.N.special
toisena kilpailupäivänä helppo B:1

Luokkapalkintoina sijoittuneille ruusukkeet.
Kilpailuluokkien prosenttitulosten summa ratkaisee kokonaiskilpailun tuloksen. Jos 
summa on sama, ratkaisee toisen päivän kilpailun tulos.

Esteratsastus: luokat päätetään vuosittain. Vuonna 2011 luokat ja niiden 
estekorkeudet kategorioittain ovat

kategoria 130 cm ja alle 130,1-140 cm 140,1-148 cm 148,1 cm ja yli 
5- vuotiaat
  - 1. kilpailupäivä        60  cm 70 cm 80 cm 90 cm
  - 2. kilpailupäivä 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm
6- vuotiaat
  - 1. kilpailupäivä 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm
  - 2. kilpailupäivä 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm

Korkeintaan kolmasosa radan esteistä ovat maksimikorkeudessa. Ensimmäisenä 
kilpailupäivänä arvostelu on molemmissa luokissa A.1.0. Pienimmällä 
virhepistemäärällä radan suorittaneet ratsukot palkitaan ruusukkein. Viisivuotiailla ei 
käytetä erikoisesteitä. Ratsukko, jonka suoritus on keskeytynyt tai hylätty 
ensimmäisen kilpailupäivän aikana ja joka kuitenkin haluaa jatkaa toisena päivänä 
esteratsastusluokassa, saa ensimmäiseltä kilpailupäivältä 20 pistettä suuremman 
virhepistemäärän kuin luokan huonoimman tuloksen saanut ratsukko.
Toisena kilpailupäivänä arvostelu on molemmissa luokissa A.1.0. Ratsukot, joilla on 
sama pienin yhteenlaskettu virhepistemäärä molempien päivien perusradoilta, 
suorittavat uusinnan. Kaikista palkintosijoista uusitaan. Uusinnassa ratkaisevat 
virhepisteet ja aika. Muut ratsukot sijoittuvat perusradan virhepisteiden mukaiseen 
järjestykseen. Jos se on sama, ovat ratsukot tasavertaiset.

7. PALKINNOT: Palkintosumman suuruuden määräävät kohdassa 1 mainitut 
kasvattajakilpailun järjestäjäyhdistykset sen mukaan, miten paljon poneja ja 
ulkopuolisia tukijoita saadaan vuosiryhmittäin mukaan. Viisivuotiaat kilpailevat 
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vuosittain kerättävästä, ulkopuolisten tukijoiden palkintopotista, kuusivuotiaiden 
palkintosumma on vähintään sinä vuonna kilpailevien 6-vuotiaiden kasvattajakilpailun 
aikana maksamien osallistumismaksujen summa. Ikäluokan palkintopotti jaetaan 
kilpailuun osallistuvien kyseisen ikäluokan ponien määrällä. Saadaan luku €/kilpailija. 
Kun kilpailijat toisena kilpailupäivänä jakaantuvat koulu- ja estepuolelle, niin saatu 
luku €/kilpailija kerrotaan kunkin lajin lähtöjen määrällä. Esimerkki: Ikäluokka on 
kerännyt 3750 euroa. Ikäluokasta 15 ponia tulee kilpailemaan. 3750 euroa/15= 250 
euroa. Kilpailun toisena päivänä 5 ponia kilpailevat esteissä (2 sijoittuu) ja 10 
koulussa (3 sijoittuu). Esteissä jaettava palkintoraha on siis 5*250 = 1250 euroa 
(voittajalle 750 ja toiselle sijalle 400) ja koulussa 10*250 eli 2500 euroa (voittajalle 
1250, toiselle sijalle 625 ja kolmannelle sijalle 425 euroa).

Ponin voittamasta palkintosummasta 75 % kuuluu omistajalle ja 25 % kasvattajalle. 
Kokonaiskilpailussa palkittavien määrä on kummassakin lajissa ja ikäluokassa 
enintään viisi, muuten sijoittumismäärissä noudatetaan SRL:n sääntöjä. Jos 
sijoittuneita on viisi, kasvattajakilpailun paras 5-vuotias ja 6-vuotias este- ja kouluponi 
saa lajinsa ja ikäluokkansa palkintosummasta 40 %, toiseksi sijoittunut 20 %, 
kolmanneksi sijoittunut 15 %, neljänneksi sijoittunut 10 % ja viidenneksi sijoittunut 7 
%. Jos sijoittuneita on neljä, palkintorahat jaetaan seuraavasti: 1. 43 %, 2. 21 %, 3. 16 
% ja 4. 12 % lajin ja ikäluokan palkintosummasta. Jos sijoittuneita on kolme, 
palkintorahat jaetaan seuraavasti: 1. 50 %, 2. 25 % ja 3. 17 %. Jos sijoittuneita on 
kaksi, palkintorahat jaetaan seuraavasti: 1. 60 % ja 2. 32 %. Jos sijoittuneita on yksi, 
voittaja saa 92 % lajinsa ja ikäluokkansa palkintosummasta. Kertyneet varat 
käytetään Ponibreeders-kasvattajakilpailun toiminnan rahoittamiseen.  

8. YLEISTÄ: Kasvattajakilpailun järjestäjät tiedottavat Ponibreedersistä omilla internet-
sivuilla, rotuyhdistysten jäsentiedotteissa ja internet-sivuilla sekä alan lehdissä. Mikäli 
kilpailua ei jonakin vuonna järjestetä, palautetaan ko. vuoden osallistumismaksu 
kaikille osallistumisoikeuden omaaville, 5- ja 6-vuotiaille kaksinkertaisena. Mikäli 
kilpailu lakkautetaan, palautetaan osallistumisoikeuden omaavien ponien kaikki 
osallistumismaksut ilman korkoa. Mikäli poni kuitenkin on osallistunut varsinaiseen 
kilpailuun yhden kerran, palautetaan puolet osallistumismaksuista. Maksujen 
palauttaminen ei koske niitä poneja, jotka ovat jättäytyneet kasvattajakilpailusta pois 
aikaisemmin. Mahdollisesti kertyneet varat jaetaan kohdassa 1 mainittujen 
järjestävien rotuyhdistysten kesken.
Kilpailuun osallistuville poneille annetaan plaketti merkiksi osallistumisesta 
kasvattajakilpailuun. 
Näihin sääntöihin voivat tehdä muutoksia kohdassa 1 mainitut järjestäjäyhdistykset 
yksimielisesti. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tiedoksi Ponibreedersiin osallistuville:
Muistattehan, että kilpailussa noudatetaan SRL:n aluekilpailujen sääntöjä. Poneilla 
tulee olla voimassaolevat rokotukset, mittaustodistukset ja maksettu aluekilpailulupa. 
Ratsastajalla tulee myöskin olla voimassa oleva aluekilpailulupa.

TIEDOKSI: 
Ilmoittautumislomake on tulostettavissa sivuilta www.ponibreeders.net -> 
Yhteystiedot.

http://www.ponibreeders.net/

