
VARSASTA BREEDERSIIN



IKÄLUOKKAKILPAILUT

2-5 -vuotiaille Laatuponikilpailu
5-6 -vuotiaille Tapiola Ponibreeders

Linkitettyä kuvaa ei voi näyttää. Tiedosto on ehkä siirretty, nimetty uudelleen tai poistettu. Tarkista, että linkki osoittaa oikaan tiedostoon tai sijaintiin.



LAATUPONIKILPAILU
Säännöt

 Osallistumisoikeus kaikilla puhdasrotuisilla poneilla,                 
ratsuponeilla ja vuonohevosilla. 
 Ikärajaa eittäjälle ei ole, mutta ratsastajan tulee olla sopivan    
kokoinen ponille ja riittävän kokenut suoriutuakseen                 
turvallisesti annetuista tehtävistä



LAATUPONIKILPAILU
Säännöt

 Ponit arvostellaan viidessä eri ryhmässä:

Ryhmä 0 yli 148 cm
Ryhmä I 140,1-148 cm
Ryhmä II 130,1-140 cm
Ryhmä III 107,1-130 cm
Ryhmä IV enintään 107 cm



LAATUPONIKILPAILU
Kilpailuluokat

KOKELAS/2-VUOTIAAT & OPPIPOIKA/3-VUOTIAAT
- rakennearvostelu
- irtohypytys, 2 v. max. 100 cm, 3 v. max. 110 cm 
- askellajikoe vapaana
- yleisvaikutelma

KISÄLLI/4-VUOTIAAT ja 5v. edell. vuonna varsoneet tammat
- rakennearvostelu
- estesuora, korkeus max. 100 cm tai tekninen ajokoe
- askellajikoe ratsain tai ajaen
- estekoe, estekorkeus max. 100 cm tai tarkkuusajokoe  



LAATUPONIKILPAILU
Kilpailuluokat

MESTARI/5-VUOTIAAT ja 6 v. edellisenä vuonna varsoneet 
tammat
- rakennearvostelu
- estesuora, estekorkeus max. 110 cm tai tekninen ajokoe
- askellajikoe ratsain tai ajaen
- estekoe, estekorkeus max. 110 cm tai tarkkuusajokoe 



LAATUPONIKILPAILU
Irtohypytys

 Estekorkeudet tuomarin harkinnan mukaan (ei yli max.            
korkeuden)
 Irtohypytys vain 2- ja 3-vuotiailla poneilla
 Ponin omistaja järjestää itse avustajat (vähintään 2-3)
 Irtohypytys suoritetaan maneesissa kolmella esteellä;              
ristikko, pysty, okseri. Ristikon edessä ponnistuspuomi
 Ensimmäinen väli yhden, jälkimmäinen kahden                        
askeleen väli
 Annetut etäisyydet ohjeellisia, omistaja voi halutessaan           
antaa tuomarille tiedoksi kotona hyviksi todetut välit.                
Kilpailussa tuomari muuttaa tarvittaessa jokaiselle                    
ponille etäisyydet sopiviksi. 



LAATUPONIKILPAILU
Askellajikoe

 Kaikki askellajit (käynti, ravi ja laukka, myös ajoponeilla)          
esitetään laatuponikilpailua varten suunnitellun                         
kouluohjelman mukaisesti
 2- ja 3 -vuotiaiden vapaana suoritettava askellajikoe                 
arvostellaan samaan aikaan irtohypytyksen kanssa 

Linkitettyä kuvaa ei voi näyttää. Tiedosto on ehkä siirretty, nimetty uudelleen tai poistettu. Tarkista, että linkki osoittaa oikaan tiedostoon tai sijaintiin.



LAATUPONIKILPAILU
Estekoe ja estesuora

 Estekokeeseen kuuluu 5 estettä, joista yksi on kahden 
askeleen sarjaeste.
 Kaikki esteet eivät ole maksimikorkeudessa. 
 Kaikissa esteissä on maalinja.
Okserit ovat nousuoksereita.
Suhteutettu linja on 21m.
 Este nro 4 on lankku.



LAATUPONIKILPAILU
ajokoe

 4- ja 5- vuotiailla ryhmän III ja IV poneilla on mahdollisuus 
osallistua erikseen ajokokeeseen.
Ajokokeen lisäksi ne voivat halutessaan osallistua 
estekokeeseen ratsain.
 Ajoponeista valitaan ajochampion. 



TAPIOLA PONIBREEDERS
Säännöt

 Kilpaillaan 2-tasolla koulu- ja esteratsastuksessa
 Osallistumisoikeus 5- ja 6- vuotiailla Suomessa                        
syntyneillä puhdasrotuisilla poneilla (ei shetlanninponit), 
ratsu- ja part bred –poneilla, vuonohevosilla sekä 
suomenpienhevosilla
 Ratsastaja voi olla aikuinen, kunhan ratsukko on                      
sopusuhtainen
 Ponin säkäkorkeus saa olla yli 148,0 cm
 Kilpailuun tulee ilmoittautua varsan syntymävuotta                   
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, sen           
jälkeen maksu vuosittain 



TAPIOLA PONIBREEDERS
Säännöt

 Kilpailu on kaksipäiväinen sekä koulu- että 
esteratsastuksessa 
 Estekorkeus määräytyy ponin säkäkorkeuden mukaan 
 Ponin tulee olla rokotettu SRL:n sääntöjen mukaan
 Esteluokkiin osallistuvalla ponilla tulee olla voimassa 
oleva mittaustodistus
 Poni voi osallistua ensimmäisenä kilpailupäivänä sekä             
koulu - että esteluokkaan, toisena kilpailupäivänä vain             
jompaan kumpaan lajiin



TAPIOLA PONIBREEDERS
Säännöt

 Kouluratsastusluokat päätetään vuosittain
 Esteratsastusluokat
- Ponit sk 130 cm ja alle: 60 ja 70 cm 
- Ponit sk 130,1-140 cm: 70 ja 80 cm
- Ponit sk 140,1-148 cm: 80 ja 90 cm
- Ponit sk 148,1 cm ja yli: 90 ja 100 cm
 6-vuotiailla 10 cm korkeammat
 5-vuotiailla ei erikoisesteitä
 Arvostelu A.0.0



PIKKUVARSASTA VUOTIAAKSI

 Vieroitus 5-7 kk iässä → muutosstressi
 Talutus
 Kavioiden hoito
 Madotukset
 Rokotukset
 Rekisteröinti
 Ilmoittautuminen
Tapiola 
Ponibreedersiin
 Hevosseura, etenkin 
leikkikaverit tärkeitä



1-VUOTIAS 

 Kasvu nopeinta vuotiaana → ruokinta
 Madotukset
 Totutus suitsiin → näyttelyt
 Kesälaidun
 Ihmisen kunnioitus → käytöstavat
 Tutustumista uusiin asioihin
 Ikätovereiden seura tärkeää,
lauma opettaa tavoille



2-VUOTIAS – Työelämään 
tutustumista

 Irtohypytys
 Ajo-opetus
 Ihmisen kunnioitus ja käsittelyssä toimiminen
 Laatuponikilpailu
 Näyttelyt
 Syksyllä mahdollinen satulaan ja ratsastajaan totuttaminen
 Lauma tärkeä

Linkitettyä kuvaa ei voi näyttää. Tiedosto on ehkä siirretty, nimetty uudelleen tai poistettu. Tarkista, että linkki osoittaa oikaan tiedostoon tai sijaintiin.



3-VUOTIAS – Eskarilainen

 Sisäänratsastus – Tärkein vaihe koulutuksessa
 Asenne työntekoon
 Hampaiden tarkistus ja raspaus (sudenhampaiden poisto)
 n. 3 krt vko töitä, vain lyhyitä pätkiä ja mielellään jaksoissa
 Kesä laitumella
 Laatuponikilpailu
 Näyttelyt, oripäivät
 Lauma/kavereiden seura myös 
oreille yhä tärkeä

Linkitettyä kuvaa ei voi näyttää. Tiedosto on ehkä siirretty, nimetty uudelleen tai poistettu. Tarkista, että linkki osoittaa oikaan tiedostoon tai sijaintiin.



SISÄÄNRATSASTUS

 2,5 -3,5 -vuotiaana
 Kehitysvaihe määrää ajankohdan → kovin                                        
takakorkeaa/keskenkasvuista ei vielä satulaan
 Tarkoituksenmukaiset ja sopivat varusteet
 Älä tee asioita vain tekemisen vuoksi, kaikella oltava                        
tarkoitus, vältä turhia toistoja
 Luottamus ja kunnioitus oltava molemminpuolista
 Ensin juoksutus varusteiden kanssa, selkäännousu vasta kun          
poni on täysin rento
 Jos jännitystä, älä etene ennen kuin poni on taas rento
 Päivät erilaisia, kuuntele ponia ja etene sen mukaan
 Ole varovainen, mutta rohkea etenemisessä → älä ota                     
turhia riskejä, mutta varo turruttamasta ponia
 Luo pohjan tulevaisuudelle → tärkein vaihe koulutuksessa



4-VUOTIAS – Ekaluokkalainen

 Säännöllinen, kevyt työnteko alkaa
 3-5 krt vko, lyhyitä pätkiä
 Peruskunnon luomista
 Kehitysvaihe ja kasvu määrää etenemisen
 Paljon maastossa
 Kengitys?
 Laatuponikilpailu
 Hypyt selästä
 He C koulukisoissa



5 -VUOTIAS –
Laatuponikilpailu & Breeders

 Ko He B 
 Pieniä kilpailuja, jotka valmistavat Breedersiin
 Säännöllistä työntekoa n. 5 krt vko
 Vaihtelevaa treeniä
 Kehitysvaihe/kasvu määrää etenemistahdin



6-VUOTIAS – Breeders

 Ko He B-A 
 Breedersiin valmistavia kilpailuja
 Töitä 5-6 krt/vko
 Kehitysvaihe/kasvu määrää etenemistahdin



KOULUTUKSEN KULMAKIVET

 Huomioi ponin kasvuvaiheet ja luonne (herkkä/laiska/arka)
 Vähän kerrallaan → määrä ei korvaa laatua
 Oikea ajoitus → tunnista oppimisvalmius
 Huomioi ympäröivät olosuhteet
 Jokainen poni on yksilö → eteneminen valmiuksien 
mukaan
 Fyysiset ongelmat osattava tunnistaa → älä kouluta                 
kipeää ponia
 Luottamus ponin ja kouluttajan välillä ensiarvoisen                   
tärkeää → molemminpuolinen kunnioitus, EI PELKO
 Taitava kouluttaja osaa tehdä toistoja riittävän paljon, jotta       
poni kehittyy, mutta samalla riittävän vähän, ettei                      
poni kuormitu turhaa



LOPUKSI

Oikein koulutettu, tasapainoinen poni ei kulu 
oikeanlaisessa valmennuksessa, vaan vahvistuu 
niin fyysisesti kuin psyykkisestikin.

Huonosti ratsastettu poni kuluttaa itsensä loppuun jo 
ennen suuria tehtäviä ja tavoitteita.

Suunnitelmallisuus sekä koulutuksessa, 
valmentautumisessa että kilpailemisessa on avain 
hyviin suorituksiin.



AINA SE EI KUITENKAAN OLE 
NIIN HELPPOA... 
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