SUOMEN RUSSPONIYHDISTYS RY.:N

45-VUOTIS JUHLANÄYTTELY
4.10.2020 SALO
Näyttelypaikka: Salon ratsastuskeskus Merlitz, Rauramäentie 78, 25130 Salo
Tuomarina: Maria Jansson SWE
Käyttöluokka tuomarina: Minna Särkiniemi FIN
NÄYTTELYLUOKAT:
1. maitovarsat, oriit
2. maitovarsat, tammat
3. 1-vuotiaat oriit ja ruunat
4. 1-vuotiaat tammat
5. 2-vuotiaat oriit ja ruunat
6. 2-vuotiaat tammat
7. 3-vuotiaat oriit ja ruunat
8. 3-vuotiaat tammat
9. 4–8-vuotiaat kantakirjaoriit, joilla on voimassaoleva jalostukseen käyttöoikeus
10. 9–17-vuotiaat kantakirjaoriit, joilla on voimassaoleva jalostukseen käyttöoikeus
11. 18-vuotiaat ja vanhemmat kantakirjaoriit, joilla on voimassaoleva jalostukseen
käyttöoikeus

12. 4-vuotiaat ja vanhemmat oriit, joilla ei ole voimassaolevaa jalostukseen käyttöoikeutta
13. 4- 8-vuotiaat ruunat
14. 9-17-vuotiaat ruunat
15. 18-vuotiaat ja vanhemmat ruunat
16. 4–8-vuotiaat tammat varsan kanssa
17. 9–17-vuotiaat tammat varsan kanssa
18. 4–8-vuotiaat tammat ilman varsaa
19. 9–17-vuotiaat tammat ilman varsaa
20. 18-vuotiaat ja vanhemmat tammat varsan kanssa tai ilman

21. Jälkeläisluokka (oriilla vähintään kolme jälkeläistä, tammalla vähintään kolme
jälkeläistä)
22. Kasvattajaluokka (vähintään kolme saman kasvattajan kasvattamaa ponia)

KÄYTTÖLUOKAT:
23. a) Minihandler max. 7- vuotiaille (vuonna 2013 ja sen jälkeen syntyneille)
23. b) Juniorhandler 8- 16- vuotiaille
24. a) Riding Class, helppo
24. b) Riding Class, keskivaikea
24. c) Riding Class, vaikea
25. a) Ohjasajo, helppo
25. b) Ohjasajo, vaikea
Näyttely- ja käyttöluokkien maksut:
Suomen Russponiyhdistys ry:n jäsenille:
1. poni 27€, 2. poni 22€, 3. poni sitä seuraavat ja seuraavat ponit 17€, maitovarsat 10€
Ei jäsenille
1. poni 37€, 2. poni 32€, 3. poni ja sitä seuraavat ponit 27€, maitovarsat 15 €
Jälkeläisryhmä on maksuton, mikäli ryhmän isä/emä esitetään näyttelyssä, muutoin
10€.
Junior- tai minihandler 5€ yhdistyksen jäsenille. Käyttöluokat yhdistyksen jäsenille
10€. Ei jäsenille maksut ovat 5€ korkeammat.

Näyttely on avoin poneille, jotka on rekisteröity gotlanninrusseina ja jotka polveutuvat
jalostusohjesäännön mukaan. Tuontiponeista, joita ei ole vielä rekisteröity Hippokseen,
on lähetettävä lisätiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Myös ulkomaan rekisterissä
olevat ponit ovat tervetulleita osallistumaan näyttelyyn. Ulkomaan rekisterissä olevien
ponien ilmoittautumisesta tulee olla yhteydessä etukäteen näyttelyn johtajaan.
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai yhdistää luokkia tarvittaessa. Ponin
kirjallinen arvio voidaan julkaista ja se on julkinen. Näyttelyä ei järjestetä, mikäli
ilmoittautuneita rotunäyttelykehään on alle 20 sekä käyttöluokkien osallistujia alle 15.
Tapahtumalla ei yhdistyksen puolesta ole vakuutusta. Näytteilleasettaja on velvollinen
noudattamaan Suomen Russponiyhdistys ry:n näyttelysääntöjä, jotka löytyvät
osoitteesta www.russit.net/saannot.php

Tiedustelut ja poisjäännit: Roger Lumberg p. 046 6547151

Viimeinen ilmottautumispäivä: 13.9.2020. Jälki-ilmoittautumiset 15€,
näyttelymaksun lisäksi. Viimeinen jälki-ilmoittautuminen: 27.9.2020
Näyttelymaksut maksetaan yhdistyksen tilille FI90 5410 0220 2614 43 . Merkitse
viestikenttään tekstiksi Juhlanäyttely ja ilmoitettujen ponien nimet.
Ilmoittautumiset on lähetettävä 13.9.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen
suomenrussponiyhdistys@gmail.com . Viestin otsikoksi ”JUHLANÄYTTELY2020”
Näyttelymaksu tulee olla maksettu ilmoittautumishetkellä. Ilmoittautumiseen on
liitettävä kopio maksetusta näyttelymaksusta.
Jäsenhinnalla ilmoittautuminen edellyttää, että jäsenmaksu on maksettu viimeiseen
ilmoittautumispäivään mennessä.
Ilmoittautuneille lähetetään näyttelykirje sähköpostitse noin viikkoa ennen näyttelyä,
ellei muusta toimitustavasta ole erikseen sovittu.
Ilmoittautuneet saavat vastaanottajan kuittauksen ilmoittautumisviestin perille tulosta.

HUOMIO!
Suomen Hippos Ry järjestää samaan aikaan tamma- ja varsanäyttelyn, joten
samana päivänä on mahdollista esittää jalostusarvosteltava tamma tai 1-3vuotias nuori Hippoksen näyttelyssä. Varsallisen tamman osallistuessa sekä
rotunäyttelyyn sekä Hippoksen tamma- ja varsanäyttelyyn, on varsan arvostelu
rotunäyttelykehässä maksuton. Mainitsethan tämän ilmoittautumisen yhteydessä että
emätamma on osallistuu molempiin näyttelyihin.
Linkki Hippoksen näyttelyyn:
https://heppa.hippos.fi/heppa/app?page=grading%2FGradingEvents&service=external
&sp=CM1601758800000&sp=CNSalo

Paikan päällä toimii SRC:n järjestämä buffet. Varaathan käteistä mukaan!

Tervetuloa!

ILMOITTAUTUMISOHJE:
Kirjoita ponin tiedot viestiosaan seuraavan mallin mukaan. Esimerkki
näyttelyilmoittautumisesta alhaalla. Voit ilmoittaa useamman ponin samalla
sähköpostilla.
Huomioi ISOT ja pienet kirjaimet. Älä laita Kasvattaja & Omistaja -riveille pilkkuja.
Sukunimi ennen etunimeä. Kirjoita myös, mihin luokkaan poni osallistuu. Ole tarkka,
EPÄSELVIÄ TAI ILMAN MAKSUKUITIN KOPIOTA LÄHETETTYJÄ ILMOITTAUTUMISIA EI
OTETA VASTAAN!

Ensimmäinen rivi: Ponin nimi, rekisterinumero, sukupuoli (T, O, R) ja syntymäaika
(vuosikuukausipäivä)
Toinen rivi: Isä ja sen kantakirjanumero / Emä ja sen kantakirja- tai rekisterinumero /
Emänisä ja ktk-nro
Kolmas rivi: Kasvattaja (sukunimi ja etunimi) ja paikkakunta tai maa
Neljäs rivi: Omistaja (sukunimi ja etunimi) ja yhteystiedot (osoite)
Viides rivi: Näyttelyluokka

PONI PONTEVA P05-9999 R 20050627
INNOKAS 85 RUSS / ERINOMAINEN P99-9999 / ETEVÄ 88 RUSS
Kasvattaja: KASVATTAVA KAUNO KAUNOLA
Omistaja : OMISTAJA OILI & OLLI OMISTAJANTIE 1 A 1 11111 OILINKYLÄ
Luokka 12

