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VII LIITTEET
Liite 1
Rotumääritelmät ja rotukohtaiset poikkeukset
Angloarabialainen täysiverihevonen

Säkäkorkeus

Ihanteellinen 155-165 cm.

Väri

Kaikki muut värit ovat sallittuja paitsi kirjava.

Tyyppi

Jalo, ryhdikäs, suurilinjainen

Rakenne

Kaunis pää, pitkä, hyvin asettunut kaula, hyväasentoinen
lapa ja selväpiirteinen säkä. Sopusuhtainen ylälinja, pitkä
lautanen ja hyvä syvyys. Virheettömät jalka-asennot.

Liikkeet

Energiset, lennokkaat ja irtonaiset askellajit, joissa on hyvä
työntö. Käynti on tahdikas ja matkaavoittava. Ravi on
elastinen, tahdikas, kevyt ja aktiivinen. Laukka on pyöreä,
tasapainoinen ja matkaavoittava.

Luonne

Eloisa luonne, erittäin eteenpäinpyrkivä, mutta kuitenkin
helposti käsiteltävä ja yhteistyöhaluinen.
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Arabialainen täysiverihevonen
Säkäkorkeus

Keskikorkeus 147-155 cm, vaihtelua sekä ylös- että alaspäin
voi esiintyä.

Väri

Arabihevosen värit ovat kimo, rautias, ruunikko ja musta.
Valkoiset merkit ja sekakarvat ovat yleisiä.

Tyyppi

Rodussa on useita eri tyyppejä. Arabihevonen on
yleisvaikutelmaltaan erittäin kaunis, jalo, elegantti ja
ryhdikäs. Sillä on kevyet ja lennokkaat liikkeet. Luonteeltaan
arabihevonen on eloisa, mutta sävyisä. Se on erittäin älykäs
ja helposti oppiva. Arabihevonen on pitkäikäinen, kestävä,
kärsivällinen ja sopeutuu helposti erilaisiin olosuhteisiin.

Pää

Pää on pieni, kiilanmuotoinen ja suhteellisen lyhyt. Profiili on
kovera tai suora, otsa leveä ja korkea. Suuret, tummat silmät
sijaitsevat kaukana toisistaan. Sieraimet ovat suuret ja
pyöreät. Leukaperät ovat suuret. Silmävalkuainen voi jossain
määrin näkyä.
Korvat ovat pienet, kaunispiirteiset ja ovat usein kärjistä
sisäänpäin kääntyneet. Oriilla on yleensä pienemmät korvat
kuin tammoilla.

Kaula

Kaula on pitkä, elegantisti kaartuva ja ylhäälle sijoittunut.
Niska on pitkä ja kaareva.

Runko

Arabihevosella on selväpiirteinen ja pitkä säkä, viisto lapa.
Selkä on suhteellisen lyhyt ja lihaksikas. Rintakehä on hyvin
muodostunut ja runko on tiivis. Ylälinja on suora. Lanne on
lyhyt ja vahva. Lautanen on pitkä.

Jalat

Jaloissa on suhteellisen pitkä kyynärvarsi, lyhyet sääriluut ja
vahvat jänteet. Polvet ja kintereet ovat selväpiirteiset. Jalat
ovat suorat, kuivat ja niissä on riittävä luusto. Koipi on leveä
ja lihaksikas.

Kaviot

Kaviot ovat kovat, pyöreät ja hyvälaatuiset.

Häntä

Häntä on ylhäälle liittynyt ja on liikkeessä korkealla.

Karvapeite ja jouhet

Iho on ohut ja karvapeitteessä on silkinhohtava loiste.
Jouhet ovat silkinpehmeitä.
Käynti on irtonainen ja matkaavoittava. Ravin tulee olla
erityisen kevyt, lennokas ja matkaavoittava. Lavan liikkeen
tulee olla irtonainen ja aktiivinen. Takajalkojen liikkeen täytyy
olla energinen ja kintereen työskennellä voimakkaasti.
Laukan tulee olla tasainen, elastinen ja tasapainoinen.

Liikkeet
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Englantilainen täysiverihevonen
Tavoitteena on jalo, rakenteeltaan sopusuhtainen englantilainen täysiverihevonen.
Tyypiltään, rakenteeltaan ja liikkeiltään englantilainen täysiverihevonen on
urheiluhevonen, joka sopii kaikkiin ratsastuksen lajeihin. Jalostushevosena se
soveltuu käytettäväksi suomalaiseen puoliverijalostukseen, johon valittavien
täysiverioriiden tulee olla jaloja ja rakenteeltaan sopusuhtaisia.
Vrt. Suomalaisen puoliverihevosen jalostustavoite ja rotumääritelmä.

III Rekisteröinti
Kansainvälisen järjestön (Weatherbys) sääntöjen mukaan englantilaisen
täysiverihevosen jalostuksessa keinosiemennyksen käyttö ei ole sallittua. Jos
keinosiemennystä on käytetty, se tulee merkitä ko. varsan passiin.
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Suomalainen puoliverihevonen (Finnish Warmblood, FWB)

Säkäkorkeus

Ihanteellinen 158-172 cm.

Väri

Kaikki värit sallitaan.

Tyyppi

Suomalainen puoliverihevonen on elegantti, ryhdikäs,
sopusuhtainen ja moderni urheiluhevonen. Sillä on kuiva
pää ja suuret, kirkkaat silmät. Sillä on sopusuhtainen
rakenne, hyvä lihaksisto ja virheettömät jalat. Sillä on selvä
sukupuolileima.
Ei toivottavaa on raskas, epäurheilullinen ja
epäsopusuhtainen rakenne, raskas ja epäjalo pää sekä
puutteellinen sukupuolileima.

Rakenne

Suomalainen puoliverihevonen on kevytrakenteinen ja
sopusuhtainen. Sillä on riittävän pitkä kaula ja hyvä pään ja
kaulan liittymä, hyvin asettunut lapa, hyvä säkä, riittävä
syvyys, vahva selkä ja lanne sekä pitkä lihaksikas lautanen.
Rungon pitää olla selkeästi jaettavissa etu-, keski- ja
takaosaan. Reisi on vahva ja takaosan kulmaukset ovat
hyvät.
Jalat ovat kuivat, hyväasentoiset ja virheettömät. Niissä on
hyvä luusto, riittävän suuret, selväpiirteiset nivelet ja hyvät
kaviot. Etusäären ympäryksen tulee olla vähintään 20 cm.
Ei toivottavaa on epäsopusuhtainen rakenne. Ei toivottavaa
on puutteellinen syvyys, lyhyt ja alhaalta liittyvä tai paksu
kaula, pysty lapa, lyhyt säkä, liian lyhyt tai pitkä selkä, heikko
lanne sekä lyhyt lautanen. Ei toivottavia ovat myös
virheelliset jalka-asennot.

Liikkeet

Perusaskellajien tulee olla tarmokkaat, tahdikkaat ja
matkaavoittavat (käynti nelitahtinen, ravi kaksitahtinen ja
laukka kolmitahtinen). Liikkeen pitää olla käynnissä elastinen
ja energinen sekä poljennan tarmokasta. Ravissa ja
laukassa liike on kevyt, elastinen ja lennokas ja hevosen
tulee kantaa itsensä ryhdikkäänä ja hyvässä tasapainossa.
Liitovaiheen tulee näkyä selkeästi. Lavan tulee olla
irtonainen, selän joustava ja takaosan työnnön tulee olla
riittävä.
Ei toivottavaa on lyhyet, maahansidotut tai joustamattomat
liikkeet, kuten myös raskaat ja etupainoiset liikkeet.
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Hyppääminen

Hevosen tulee hypätä mielellään, olla eteenpäinpyrkivä ja
samanaikaisesti sekä varovainen että rohkea. Sillä tulee olla
suuri hyppykapasiteetti. Hypätessä on toivottavaa selvä
kokoaminen, nopea, voimakas ponnistaminen, selvä ja
nopea jalkojen taivuttaminen, selän pyöristyminen, alaspäin
kaartuva pää ja kaula ja takaosan avaaminen. Liikkeen
sujuvuuden ja laukan rytmin tulee säilyä koko hypyn ajan.
Ei toivottavaa on holtiton, mutta myös epäröivä
hyppääminen, jalkojen roikottaminen, turvan nostaminen
esteen yllä sekä selän notkistaminen, jonka johdosta liikkeen
sujuvuus ja laukan rytmi kärsivät.

Luonne, suorituskyky ja terveys

Ihanteellinen hevonen on helposti käsiteltävä, selväpäinen ja
luotettava. Se on monipuolisesti lahjakas, suorituskykyinen
ja -haluinen ja soveltuu näin ollen ratsastuksen kaikkiin
lajeihin, erityisesti koulu- ja/tai esteratsastukseen.
Toivottavaa on vakaa terveys, hyvä psyykkinen ja fyysinen
rasituskyky, hyvä hedelmällisyys sekä perinnöllisten vikojen
ja sairauksien puuttuminen.
Ei toivottuja ovat vaikeasti käsiteltävät, yhteistyöhaluttomat,
hermostuneet ja rajut hevoset.
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Connemara

Säkäkorkeus

Korkeus on normaalisti 128 – 148 cm täysikasvuisena. Alle
128 cm ja yli 148 cm tammat merkitään esikantakirjaan.

Väri

Kimo, musta, ruunikko, mustanruunikko, ruunivoikko, joskus
myös päistärikkö, rautias tai voikko. Sinisilmäiset
voikkotammat merkitään esikantakirjaan.

Tyyppi

Sopusuhtainen, tiivis, syvä, vankka ja leveä runko. Matalat
jalat.

Pää

Sopusuhtainen keskipitkä ponimainen pää. Leveä otsa,
suuret ystävälliset silmät. Melko pienet korvat. Hyvin
muodostuneet, melko leveät, mutta ei karkeat leukaperät.

Etuosa

Hyvä pään ja kaulan liittymä. Hyvä pitkä kaula, joka ei saa
olla liian paksu eikä asettua liian alas. Selväpiirteinen säkä,
pitkä, viisto lapa.

Runko

Rungon tulee olla syvä ja selän vahva. Jonkin verran pituutta
sallitaan, kunhan lanne on vahva eikä poni ole
avorunkoinen.

Jalat

Pitkä, vahva kyynärvarsi, hyvin muodostuneet selväpiirteiset
polvet ja lyhyet, litteät sääriluut. Etusäären ympärys 18-21
cm.

Takaosa

Pitkä, vahva ja lihaksikas. Hyvä, vahva koipi ja vahvat, alas
asettuneet kintereet.

Liikkeet

Irtonaiset, kevyet ja suorat sekä aktiiviset ja matkaavoittavat
liikkeet.

Ominaispiirteitä

Hyvä luonne, älykkyys, kovuus, kestävyys, hyvä terveys,
varmajalkaisuus, hyvä hyppykyky. Sopiva ratsu sekä lapsille
että aikuisille.
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IV Yksilöarvostelu
Nuorten ponien arvostelu
Kolmevuotiaat tammat voidaan hyväksyä alustavasti kantakirjaan Suomen
Hippoksen näyttelyissä. Arvostelu on voimassa siihen saakka, kun tamma täyttää
kuusi vuotta, jolloin tamma on esitettävä kantakirjattavaksi. Mikäli tamma menehtyy
sitä ennen, kolmevuotiaana tehty arvostelu voidaan hyväksyä tamman viralliseksi
kantakirjausarvosteluksi.
Polveutumisvaatimukset
Ainoastaan kantakirjaan tai esikantakirjaan merkittyjen tammojen jälkeläiset ovat
kantakirjauskelpoisia.
Rakenne- ja suoritusvaatimukset kantakirjauksessa
Connemara Pony Breeders Society’n (CPBS) hyväksymässä International
Committee For Connemara Pony Breeders (ICCPS) jäsenmaassa aiemmin
kantakirjattu connemara hyväksytään pisteytyksen jälkeen suomalaiseen
kantakirjaan. Ponin kantakirjanumeron jälkeen merkitään kirjaimet IC- International
Connemara. Jäsenmaasta tuotu, aiemmin kantakirjaamaton poni kantakirjataan
normaalin käytännön mukaisesti.
Alkuperämaan jalostusohjesäännön mukaisesti alle 128 cm tai yli 148 cm korkea
sekä sinisilmäinen voikko (BEC) tamma voidaan kantakirjata esikantakirjaan, mikäli
se täyttää polveutumis-, tyyppi-, rakenne- ja liikevaatimukset. Tamman jälkeläiset
ovat kantakirjauskelpoisia.
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New Forest -poni
Säkäkorkeus

Enimmäissäkäkorkeus 148 cm. Alarajaa ei ole, mutta New
Forest -ponit ovat harvoin alle 120 cm. Yli 148 cm
säkäkorkeudeltaan oleva poni ei ole kantakirjakelpoinen.
Myöskään kyseisen ponin jälkeläiset, jotka on siitetty sen
jälkeen kun poni on virallisesti mitattu ylikorkeaksi, eivät
koskaan tule olemaan kantakirjakelpoisia New Forest –
poneja.

Väri

New Forest -ponit voivat olla minkä värisiä tahansa, paitsi ei
kirjavia tai sinisilmäisiä voikkoja (BEC eli Blue Eyed Cream).
Voikot hyväksytään ainoastaan tammoina tai ruunina.
Ruunikon eri sävyt ovat yleisiä. Valkoiset merkit ovat
sallittuja ainoastaan päässä ja jaloissa. Poni ei ole
kantakirjauskelpoinen, jos sillä on valkoisia merkkejä
vaaleanpunaisella iholla pään takana tai kintereen ja polvien
yläpuolella, paitsi jos ne ovat arpia. Myöskään kyseisen
ponin jälkeläiset eivät tule koskaan olemaan
kantakirjakelpoisia New Forest -poneja.

Tyyppi

New Forest -ponin tulee olla vankkarakenteinen ja
ratsutyyppinen. Isommat ponit kykenevät kantamaan
aikuista, vaikka ovatkin riittävän kapeita, jotta lapsi kykenee
ratsastamaan niillä. Pienet ponit ovat yleensä
kevytrakenteisempia ja jalompia kuin isot.

Rakenne

Ponilla tulee olla hyvin kaulaan liittynyt ponimainen pää.
Lapa on pitkä ja viisto. Runko on syvä, takaosa voimakas.

Jalat ja kaviot

Jalkojen tulee olla suorat ja hyväasentoiset, luuston vahva,
kavioiden hyvälaatuiset, kovat ja pyöreät.

Liikkeet

Irtonaiset, tarmokkaat ja suorat, ei liioitellut liikkeet.

Luonne

Ihanteellinen luonne ja helppo kouluttaa.

III Rekisteröinti
Ponin, jolla on jokin yllä mainituista hylkäävistä virheistä, sekä sen jälkeläisten
rekisteritodistuksessa/hevospassissa tulee näkyä merkintä
kantakirjakelvottomuudesta.
Kantakirjaan tarjottavalla New Forest -ponilla saa olla korkeintaan 6.25 % Golden
Wonder (GW) -sukua. GW-sukua 6.25 % omaava New Forest-poni voidaan hyväksyä
kantakirjaan vain, jos se tyypiltään täyttää New Forest -ponin vaatimukset ja se on
syntynyt viimeistään 31.12.2012. Sen jälkeen syntynyt poni, jolla on 6.25 % tai yli
GW-sukua, ei voida rekisteröidä puhdasrotuisena New Forest-ponina.
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Russponi

Säkäkorkeus

Kantakirjattavat yksilöt 115-130 cm. 2,5 -vuotiaat 115-127
cm. 3 -vuotiaat eivät saa olla yli 128 cm. Ihannekorkeus 123
- 126 cm.

Väri

Kaikki värit sallittuja, paitsi valkovoikko (ns. albiino), kimo,
päistäriköt, hallakot ja tobianokuviot

Tyyppi

Russponi näyttää rakenteeltaan sopusuhtaiselta ja sillä on
selvä rotuleima.

Pää

Sopusuhtainen, kuiva pää, leveä otsa, suora profiili ja eloisa
katse.

Runko

Pitkä, hyvin asettunut lapa, hyvä syvyys, selväpiirteinen
säkä ja hyvä satulansija. Kokonaisuuteen nähden sopivan
pitkä, vahva selkä. Tiivis runko ja vahva lanne. Hyvin
kulmautunut takaosa.

Jalat

Hyväasentoiset etujalat, kuivat, selväpiirteiset polvet, vahvat
nivelet, lyhyet, vahvat jänteet. Hyväasentoiset, kuivat
takajalat. Lihaksikkaat reidet. Sopivasti kulmautuneet ja
voimakkaat kintereet. Hyvin muodostuneet, hyvälaatuiset
kaviot.

Liikkeet

Energiset, tahdikkaat, irtonaiset, elastiset ja matkaavoittavat
liikkeet.
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Shetlanninponi
Säkäkorkeus

Rekisteröidyt yksilöt eivät saa 2-3-vuotiaina ylittää 104 cm
eivätkä 4-vuotiaina tai vanhempina 107 cm. Säkäkorkeus
mitataan mittakepillä sään kohdalta siten, että poni seisoo
tasaisella alustalla, joka on mieluiten betonia.

Väri

Kaikki muut värit ovat sallittuja paitsi pilkulliset.

Karvapeite

Karvapeitteen laatu vaihtelee vuodenaikojen mukaan.
Talvella pohjavilla on paksua ja sen päällä on suoraa, pitkää
peitinkarvaa, joka suojaa sateelta ja pitää ponin ihon kuivana
huonollakin säällä. Kesäpeitinkarva on erittäin lyhyttä ja siinä
on kauniin silkkimäinen hohto. Jouhien tulee aina olla pitkät,
suorat ja runsaat. Vuohiskarvojen tulee olla suorat ja
silkkiset.

Yleistä

Shetlanninponin silmiinpistävin ja tärkein ominaisuus on sen
elinvoimainen, eloisa olemus. Se on rakenteeltaan kestävä
ja vankka.

Pää

Pään tulee olla pieni ja sopusuhtainen runkoon nähden sekä
pään asennon ryhdikäs. Korvien tulee olla pienet ja pystyt,
kaukana toisistaan ja hyvin eteenpäin suuntautuneet. Otsa
on leveä ja silmät suuret, ulkonevat, tummat ja älykkäät.
Turpa on leveä ja sieraimet laajat ja avonaiset. Hampaiden
ja leuan tulee olla normaaliasentoiset.

Runko

Kaulan tulee liittyä hyvin lapaan, jonka vuorostaan tulee olla
viisto, ei pysty, ja se päättyy selväpiirteiseen säkään.
Rungon tulee olla vahva ja leveä edestä. Kylkiluut ovat
kaarevat, lanne vahva ja lihaksikas. Lautaset ovat leveät ja
pitkät ja hännän kiinnityskohta ylhäällä.

Etujalat

Etujalat ovat runkoon nähden hyvin asettuneet ja niissä on
riittävä, litteä luusto. Kyynärvarsi on voimakas. Sääriluu on
lyhyt ja sopusuhtainen. Vuohiset ovat joustavat.

Takajalat

Reidet ovat vahvat ja lihaksikkaat, kintereet vahvat ja hyvin
muodostuneet. Kintereet eivät saa olla kiverät eivätkä liian
suorat. Takaa katsottaessa jalat eivät saa olla liian kaukana
toisistaan eivätkä kintereet pihtiset.

Kaviot

Kovat, pyöreät ja hyvin muodostuneet – eivät liian lyhyet,
kapeat, supistuneet tai ohutseinämäiset kaviot.

Liikkeet

Suorat, irtonaiset, matkaavoittavat liikkeet, käyttäen kaikkia
niveliä, rodulle ominainen pyörivä liike. Käynnissä takajalan
tulee astua etujalan jättämään jälkeen.
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Suomalainen ratsuponi
Ratsuponijalostuksen tavoitteena on tuottaa lähellä enimmäissäkäkorkeutta 148 cm
olevia poneja. Ratsuponijalostukseen hyväksyttävällä oriilla ei ole
säkäkorkeusvaatimusta, yli 148 cm olevat tammat voidaan esikantakirjata.
Ratsuponiori, jonka sukutiedot ovat puutteelliset, mutta jolla on suoritusluokkaan
(taso **) oikeuttavat kilpailutulokset voidaan hyväksyä kantakirjaan erikoisluvalla.
Vastaavassa tapauksessa tamma voidaan hyväksyä esikantakirjaan.
Ratsuponijalostukseen tarjottavat oriit suorittavat suorituskyvynkokeen, ellei niillä ole
riittäviä kilpailusuorituksia.
Ratsuponijalostukseen hyväksytyt rodut ovat: täysiveri- ja puoliverihevoset,
newforest, connemara, welsh, welshpartbred, russ ja ulkomaiset ratsuponit.

Ratsuponiohjelma
P: Rotuponi * hevonen
F1: Em. risteytys * rotuponi tai hevonen tai ratsuponi
F2: Kolmannen polven risteytyksessä on oltava vähintään 25 % poniverta

Säkäkorkeus

Ihanteellinen säkäkorkeus on lähellä 148 cm.

Väri

Kaikki värit sallitaan.

Tyyppi

Ratsuponi on jalo, ryhdikäs, sopusuhtainen ja moderni,
ratsutyyppinen poni. Ponileima on toivottavaa.

Rakenne

Kaula on pitkä ja hyvin liittynyt. Säkä on selväpiirteinen.
Lapa on pitkä ja viisto. Runko on sopusuhtainen, siinä on
hyvä satulansija ja riittävä syvyys. Selkä ja lanne ovat
vahvat. Lautanen on pitkä ja lihaksikas. Takaosan
kulmaukset ovat säännölliset.
Jalat ovat kuivat ja jalka-asennot ovat säännölliset. Luusto
on kokoon nähden riittävä.

Liikkeet

Liikkeet ovat tarmokkaat ja tahdikkaat. Käynti on
matkaavoittava, irtonainen ja elastinen. Ravi on kevyt,
lennokas ja tasapainoinen. Takaosan työnnön tulee olla
hyvä.

Luonne

Ihanteellinen ratsuponi on helposti käsiteltävä, selväpäinen,
luotettava ja yhteistyöhaluinen.
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Welsh
ROTUMÄÄRITELMÄT

Welsh sektio A, welshmountain-poni
Säkäkorkeus tulee olla alle 122 cm. Yleisvaikutelmaltaan ponin tulee olla eloisa,
kestävä ja ponimainen. Kaikki muut värit paitsi selänpuoleinen kirjavuus ovat
sallittuja. Pään tulee olla pieni ja hyvin kaulaan liittynyt. Profiilin tulee olla kovera.
Silmien tulee olla suuret, pyöreät ja ilmeikkäät. Korvien tulee olla pienet ja
sirokärkiset. Sieraimien tulee olla avoimet ja ulkonevat. Kaulan tulee olla hyvin
kannettu, aikuisilla oreilla sallitaan erittäin vahva, lihaksikas kaula, tamman kaulan
tulee olla kevyempi. Lapa on pitkä ja viisto. Säkä on selväpiirteinen. Rungossa tulee
olla riittävä syvyys. Jalka-asentojen tulee olla suorat ja luuston riittävä. Jalkojen
nivelten tulee olla suuret, luiden litteät. Kaviot ovat kovat ja pyöreät. Lautaset ovat
vahvat ja lihaksikkaat. Häntä on kiinnittynyt korkealle. Liikkeiden tulee olla suorat,
nopeat ja irtonaiset. Ravissa liikkeen tulee lähteä lavoista pitkälle eteen, kintereen
tulee työskennellä voimakkaasti.

Welsh sektio B, welsh-poni
Säkäkorkeus enintään 137,2 cm. A-sektion rotumääritelmä pätee pääasiallisesti
myös B-sektioon. B-sektion ponin tulee olla kuitenkin enemmän tyypiltään ratsuponi,
hieman kevyempi kuin A-sektion ponin. Liikkeiden tulee olla kevyet ja
ratsuponityyppisemmät. Welsh sektion B-ponin tulee olla kestävä, liikkua hyvässä
tasapainossa ja sillä on luontainen hyppykyky. Luonteeltaan se sopii erinomaisesti
nuorten ratsastajien käyttöön. B-sektion poni sopii erinomaisesti sekä näyttely- että
kilpailukäyttöön.

Welsh sektio C, cob-tyyppinen welsh-poni
Säkäkorkeus enintään 137,2 cm.
ja
Welsh sektio D, welsh cob,
Säkäkorkeus yli 137,2 cm, ei enimmäiskorkeutta.
Welsh C ja D-sektion edustajan tulee olla eloisa ja vahva. Kaikki muut värit paitsi
selänpuoleinen kirjavuus ovat sallittuja. Pää on ponimainen. Silmät ovat suuret ja
ulkonevat. Otsa on leveä. Korvat ovat sirot ja hyvin asettuneet. Kaulan tulee olla
ryhdikkäästi kannettu, pitkähkö. Aikuisilla oriilla sallitaan sektion A tapaan erittäin
vahva ja lihaksikas kaula, tamman kaulan tulee olla hieman kevyempi. Lavan tulee
olla vahva, mutta viisto. Rungossa tulee olla riittävästi syvyyttä. Jaloissa tulee olla
riittävä luusto. Jalkojen tulee olla suuriniveliset ja litteäluiset. Kaviot ovat kovat ja
pyöreät. Lautasten pitää olla vahvat ja lihaksikkaat. Liikkeiden tulee olla suorat,
irtonaiset ja voimakkaat. Etujalan tulee taipua polvesta ja liikkeen lähteä lavasta niin
pitkälle eteen kuin mahdollista kaikissa askellajeissa. Kintereen tulee toimia
voimakkaasti.
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SEKTION MÄÄRÄYTYMINEN VANHEMPIEN SEKTIOIDEN PERUSTEELLA:

Vanhemmat

Jälkeläinen

AxA

A

AxB

B

AxC

C

AxD

C

BxB

B

BxC

C

BxD

C tai D

CxC

C

CxD

C tai D

DxD

D

SIIRROT SEKTIOSTA TOISEEN SÄKÄKORKEUDEN PERUSTEELLA
Welsh-poneja ja cobeja voidaan siirtää säkäkorkeutensa perusteella sektiosta
toiseen seuraavasti:
•

siirto sektiosta A sektioon B jos sen säkäkorkeus on 122cm tai yli

•

siirto sektiosta C sektioon D jos sen säkäkorkeus on ylittänyt 137,2 cm

•

siirto sektiosta D sektioon C jos sen säkäkorkeus on korkeintaan 137,2 cm sen
ollessa 7-v. tai vanhempi.

Säkäkorkeus varmistetaan Suomen Hippoksen näyttelyissä tehtävällä mittauksella tai
SRL:n hyväksymän mittaustodistuksen perusteella.

Welshpartbred (WPB)
Welshit vaihtelevat sektioiden mukaan koon ja massan suhteen, mutta yhteistä niille
kaikille on ominaisuuksia rodun kantaeläimestä welsh mountainista. Parhaat yksilöt
ovat perineet kestävän rakenteen, hyvän luuston, rohkeuden, eloisuuden ja
yhteistyöhaluisen luonteen. Näiden ominaisuuksien vuoksi welshejä on käytetty
paljon muiden rotujen kanssa risteyttämiseen. Risteytykset, jotka polveutuvat
13
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welsheistä ja puoliveri/täysiverihevosista, muttei muista poniroduista, voidaan
rekisteröidä ja kantakirjata Welshpartbredeinä. Welshpartbredissä tulee kuitenkin
aina olla vähintään 12,5 % welshsukua.

Säkäkorkeus

Säkäkorkeudelle ei ole asetettu rajoja. Partbred ponit ovat
säkäkorkeudeltaan korkeintaan 148 cm, partbred hevoset yli
148 cm.

Väri

Kaikki värit sallitaan.

Tyyppi

Welspartbred on elegantti, ryhdikäs, sopusuhtainen.
Ponileima on toivottavaa partbred-poneilla.

Ei toivottavaa on raskas, hento, epäsopusuhtainen rakenne
tai puutteellinen sukupuolileima.
Rakenne

Welshpartbredillä on ilmeikäs pää, hyvin liittyvä kaula, pitkä
ja viisto lapa, lihaksikas ja syvä runko sekä vahva takaosa.
Welshpartbredillä on hyvä luusto, litteät nivelet ja sääriluut
ja hyvät jalka-asennot.
Ei toivottavaa on epäjalo pää, heikko ylälinja tai puutteellinen
syvyys.

Liikkeet

Liikkeet ovat matkaavoittavat, irtonaiset ja tahdikkaat.
Käynnin pitää olla energinen ja elastinen. Ravissa kintereen
tulee työskennellä voimakkaasti ja lavan tulee olla
irtonainen, voimakas polven nosto ei kuitenkaan ole
suotavaa. Laukka on kevyt, elastinen ja lennokas.

Luonne ja terveys

Welshpartbred ponit ja hevoset soveltuvat niin lasten,
nuorten kuin aikuistenkin käyttöön. Se on älykäs, rohkea,
yhteistyöhaluinen ja -kykyinen, eloisa ja aktiivinen.
Toivottavaa on hyvä terveydentila, hyvä hedelmällisyys ja
sekä perinnöllisten sairauksien ja vikojen puuttuminen.
Ei toivottavaa on hermostuneisuus ja vaikea käsiteltävyys.

Suorituskyky

Welshpartbred soveltuu kaikkiin hevosurheilun eri lajeihin.
Welshpartbred on rotu joka on halukas ja kyvykäs
tarttumaan kaikkiin sille asetettuihin haasteisiin.
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Islanninhevonen
Jalostustavoitteena on tuottaa terveitä, hedelmällisiä ja kestäviä hevosia. Myös
värivariaatioiden säilyttäminen on tavoitteena. Hevosten koko voi vaihdella,
toivomuksena olisi kuitenkin 135-145 cm:n säkäkorkeus.
Rakenne
Jalostustavoitteena on melko kevytrakenteinen, atleettinen islanninhevonen, jolla on
vahva ja notkea runko. Rakenteeltaan hevosten tulisi olla mahdollisimman hyvin
askellajiratsastukseen sopivia ja ryhdikkäitä. Rakenteen tulee täyttää
rotumääritelmän yksityiskohdat, jotka on kuvailtu seuraavassa.
Pää
Hienopiirteinen, ylväs ja vireä.
Kaula
Ryhdikäs, ylös kiinnittynyt, notkea, niskasta taipuisa, pitkä ja kaunismuotoinen.
Kaulan tulee selvästi erottua rungosta. Pitkä ja kookas säkä on toivottava samoin
kuin pitkä ja viisto lapa.
Ylälinja
Ylälinjan olisi oltava vahva ja joustava, leveä ja lihaksikas koko matkan selästä
lautaseen asti. Selän tulee olla keskipituinen. Lautasen tulisi olla pitkä, luisu,
tasapuolisesti lihaksikas ja ainoastaan hiukan taakse kapeneva. Reidet ovat pitkät ja
lihaksikkaat.
Sopusuhtaisuus
Hevosen tulee olla vaikuttava. Etu-, keski- ja takaosien tulee olla yhtä suuret. Jalat
ovat pitkät ja etäällä toisistaan. Runko on sylinterimäinen ja säkäkorkeuden on oltava
suurempi kuin lautaskorkeuden. Jouhet ovat runsaat ja paksut.
Jalat
Jalkojen tulee olla kuivat, jänteiden vahvat ja niiden tulee erottua sääriluusta
selkeästi. Vuohinen on joustava.
Edestä ja takaa katsoen liikkeet ovat suorat. Takajalat voivat olla hiukan
hajavarpaiset. Liikkeet eivät saa olla ahtaat.
Kaviot
Kaviomateriaali on vahva, paksu ja tasainen. Kaviot ovat hyvin holvautuneet, pohjat
paksut, säde suuri ja kavion kannat vahvat.
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Ratsastusominaisuudet
Töltti
Rytmikäs, 4-tahtinen ja joustava. Liikkeet ovat korkeat ja laajat. Hevosen tulee pystyä
tölttäämään kaikilla nopeuksilla, hitaasta erittäin nopeaan.
Ravi
Varma, 2-tahtinen, korkeat ja laajat liikkeet sekä hyvä liito. Hevosen tulee pystyä
hyvään lisäykseen ravissa.
Käynti
Tasainen, 4-tahtinen, pitkät ja energiset liikkeet.
Passi
Vaikuttava kaksitahtinen lateraalinen askellaji, jossa on selkeä liito. Se on nopea,
varma ja sopiva kilpailuun.
Laukka
Kolmetahtinen laukka, selkeä liito, helposti lisättävissä nopeaan neliin.
Eteenpäinpyrkimys
Hevosen tulee olla erittäin eteenpäinpyrkivä, ja sen tulee tarjota parastaan vain
pienellä rohkaisulla.
Luonne
Luonteeltaan hevonen pyrkii miellyttämään ratsastajaa, on selväpäinen, helppo
ratsastaa ja käsitellä, varma ja rohkea.
Muoto ratsastettaessa
Yleisvaikutelmaltaan hevonen on vaikuttava. Liikkeet ovat joustavat, korkeat ja
matkaavoittavat. Hevosella on hyvä ryhti ja muoto ja se liikkuu energisesti kaikissa
askellajeissa.
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IV Yksilöarvostelu
Polveutumisvaatimukset
Kantakirjattavan islanninhevosen suvun pitää olla johdettavissa kokonaisuudessaan
Islannissa syntyneisiin esivanhempiin saakka. Islannin ulkopuolella syntyneeltä oriilta
ja tammalta vaaditaan lisäksi jalostukseen hyväksytyt isät kolmessa sukupolvessa tai
Islannissa syntyneisiin esivanhempiin saakka.
Sukutaulussa esiintyviltä Islannissa vaikuttaneilta oriilta ei vaadita jalostukseen
hyväksymistä. Kantakirjattaville Islannissa syntyneille tammoille ei ole
sukutauluvaatimuksia. Jalostukseen tarjottavalla Islannissa syntyneellä oriilla on
oltava yksi rekisteriin merkitty vanhempaispolvi. DNA-testein on voitava todistaa oriin
polveutuvan rekisteriin merkityistä vanhemmista.
Rakenne- ja suoritusvaatimukset kantakirjauksessa
Islanninhevoset mitataan ja niiden rakenne ja ratsastusominaisuudet arvostellaan
FEIF:in sääntöjen mukaisesti. Oriit palkitaan I (vähintään 8.00 pistettä) tai II
palkinnolla (7.75-7.99 pistettä). Tammat palkitaan I, II tai III palkinnolla. Tammojen
pistevaatimukset ovat seuraavat:
I palkinto vähintään 8.00 pistettä
II palkinto 7.50-7.99 pistettä
III palkinto 7.20-7.49 pistettä
Islannissa tai muussa FEIF-maassa arvostellulla jalostushevosella on mahdollisuus
islanninhevosnäyttelyssä esitettynä saada aikaisemman kantakirjauksen perusteena
olleet pisteet vahvistetuiksi, mikäli arvostelussa on noudatettu FEIF-sääntöjä.
Islanninhevosen näyttelykertojen määrää ei rajoiteta.
Tamma voidaan kantakirjata omistajan hakemuksesta myös aikaisemman FEIFarvostelun perusteella pöytäkirjapäätöksenä, mikäli tamma on näyttelyajankohtana
luotettavasti merkitty (mikrosiru). Jos mikrosirua ei pystytä lukemaan, tarvitaan DNAvarmennus hevosen tunnistamiseksi.
Neljävuotiaat islanninhevostammat voivat osallistua valinnaisesti joko pelkkään
rakennearvosteluun tai kokonaisarvosteluun.
Oriin jalostukseen hyväksyminen
3-4 –vuotias islanninhevosori voi saada rajoitetun jalostukseenkäyttöoikeuden
yhdeksi vuodeksi enintään viidelle tammalle, mikäli se on saavuttanut rakenteen
kokonaispisteiksi 8.00 eikä mikään kohta ole alle 7.5 pistettä (paitsi jouhet), sekä
suorittanut hyväksytyn juoksutuskokeen.
Vähintään 7.75 pistettä kokonaisarvostelussa saavuttaneet neljävuotiaat ja
vanhemmat oriit voidaan kantakirjata, ja ne voivat saada jalostukseenkäyttöoikeuden
korkeintaan viideksi vuodeksi. Oriin jalostukseenkäyttöoikeus voidaan rajata tietylle
tammamäärälle ja/tai viittä vuotta lyhyemmäksi ajaksi.
Oriit, joilla on aikaisempi FEIF-järjestelmän mukainen arvostelu ja jotka on
mikrosirutettu, voidaan kantakirjata/hyväksyä jalostukseen entisen arvostelun
perusteella pöytäkirjapäätöksellä, kunhan orista toimitetaan Hippokseen
eläinlääkärintodistus, vapauttavat röntgenlausunnot (alle 6 kk vanhat), CEM17
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testitulokset, pattikuvat ja polveutumisen DNA-varmennus, jollei niitä ole kirjattu
WorldFenguriin. Oriin pitää olla rekisteröity Suomen Hippokseen. Jos mikrosirua ei
pystytä lukemaan, tarvitaan DNA-varmennus hevosen tunnistamiseksi.
Islanninhevosten arvostelulautakunta
Islanninhevosten arvostelulautakunta on päätösvaltainen, kun yksi Suomen Hippos
ry:n tamma- ja varsalautakunnan tai orilautakunnan jäsen on paikalla Hippoksen
edustajana, sekä 2-3 kansainvälistä FEIF-islanninhevostuomaria on arvostelemassa.
Varsanäyttelyissä riittää että paikalla on yksi kansainvälinen FEIF-tuomari, 1-2
kansallista islanninhevostuomaria ja Suomen Hippos ry:n tamma- ja
varsalautakunnan jäsen.
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Vuonohevonen
Väri

Alkuperäiset rodulle ominaiset värit ja merkit tulee säilyttää. Kaikki
hyväksytyt vuonohevosen värit ja niiden eri sävyt tulee huomioida. Niitä
värejä ja merkkejä, jotka eivät ole rodulle ominaisia, ei tule hyväksyä.
Pieni tähti voidaan hyväksyä tammalla. Sen halkaisija ei saa olla
suurempi kuin 5 cm. Valkoiset merkit eivät ole sallittuja oriilla.

Pää

Vuonohevosen pää on pieni, mutta selväpiirteinen. Otsa on lyhyt ja
tasainen. Profiili on lyhyt ja suora tai kovera. Silmät ovat suuret, kirkkaat
ja ilme on rauhallinen. Erityisesti oriilla on voimakkaat ja selväpiirteiset
leukaperät. Korvat ovat pienet, suippenevat ja ne ovat riittävän etäällä
toisistaan.

Kaula

Kaulan tulee olla ylösasettunut ja kohtuullisen pitkä. Vuonohevosella on
taipumusta lyhyeen kaulaan. Toivottavaa on, että vuonohevosen
jalostustavoitteessa otetaan huomioon ratsastus- ja ajokäyttö, minkä
vuoksi kaulan pituuteen tulee kiinnittää huomiota. Erityisen tärkeää on
pitkä niska sekä hyvä pään ja kaulan liittymä. Kaulan ylälinja on kaareva
ja erityisesti oriilla on vahva kaulan lihaksisto. Jouhet ovat jäykät ja harja
tulee olla leikattu. Harjan keskiosa on musta ja uloimmat jouhet ovat
vaaleat.

Lapa ja säkä
Lavan tulee olla pitkä ja viisto. Olkavarsi on pitkä, jolloin se antaa
edellytyksen pitkälle askeleelle. Lavan tulee olla lihaksikas ja hyvin
liittynyt runkoon. Kyynärpäiden tulee osoittaa taaksepäin. Sään tulee olla
pitkä ja selväpiirteinen. Korkea säkä on toivottava.
Runko

Runko antaa tilaa sydämelle ja keuhkoille, minkä vuoksi sen tulee olla
syvä ja kylkiluiden tulee olla hyvin kaareutuneet. Rinnan tulee olla leveä
ja sivustapäin katsottuna hyvin kaareutunut. Oriilla on yleensä leveämpi
rinta kuin tammoilla.

Selkä ja lanne
Selän tulee olla lyhyt ja lihaksikas. Lanne on lyhyt, leveä ja lihaksikas.
Lanteen ja lautasten liittymän tulee olla tasainen.

Lautanen ja reisi
Lautasen tulee olla pitkä, leveä ja lihaksikas. Tammoilla on yleensä
leveämpi lautanen kuin oriilla. Reiden tulee olla leveä ja lihaksikas sekä
sivusta- että takaapäin katsottuna. Lautasen tulee olla hieman laskeva.
Pitkä lautanen ja reisi edesauttavat takajalkojen hyvää työskentelyä.
Hännän kiinnityskohta ei saa olla alhaalla.
Koipi ja kyynärvarsi
Koiven ja kyynärvarren tulee olla pitkähköjä, leveitä ja lihaksikkaita.
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Kinner ja etupolvi
Etupolvien tulee olla yhtä suuret ja samanmuotoiset. Sama koskee myös
kinnerniveliä. Toivottavaa on, että nivelet ovat suuret ja leveät sekä edestä- että
sivustapäin katsottuna. Kasvuhäiriöitä ei saa esiintyä. Nivelien ja säärien liittymän
tulee olla tasainen. Suorat tai kiverät kintereet eivät ole toivottavia. Edestä- ja
takaapäin katsottuna jalka-akseleiden tulee olla suorat (kyynärvarsi-, koipi- ja
sääriluu).
Sääri
Pituus, ympärysmitta ja laatu ovat tärkeitä. Säärien tulee olla leveät. Kun etupolvien,
kintereiden ja vuohisten liittymät sääreen ovat tarpeeksi leveät, sääriluu on vahva.
Liikaluut eivät ole hyväksyttäviä. Vammojen aiheuttamat liikaluut tulee erottaa
kasvuhäiriöistä.
Vuohisnivel ja vuohinen
Vuohisen tulee olla samassa kulmassa kuin normaalisti vuoltu kavio. Vuohisen
pituuden tulee olla sellainen, että se mahdollistaa joustavat liikkeet. Vuohisnivelien
tulee olla selväpiirteiset. Pienet vuohisnivelet ovat heikot.
Kaviot
Kavioissa tulee olla hyvin holvautunut antura, säteen tulee olla leveä ja pehmeä,
eivätkä kaviot saa olla ahdaskantaiset. Suuri kannatinpinta on toivottava, mutta
lattakavio ei ole hyväksyttävä.
Kokonaisvaikutelma
Vuonohevonen on lihaksikas ja pirteä hevonen, jolla on selvä sukupuolileima. Se on
rohkea ja kärsivällinen. Liikkeet ovat energiset, tahdikkaat, matkaavoittavat ja
joustavat siten, että se liikkuu hyvin sekä tiellä, maastossa että ratsastus- ja
ajoalueilla.

IV Yksilöarvostelu

Polveutumisvaatimukset
Vuonohevosoriilla ja -tammalla tulee olla viisi rekisteröityä sukupolvea sekä
jalostukseen hyväksytyt isät viidessä polvessa.
Suoritusvaatimukset kantakirjauksessa
Kantakirjattavan vuonohevosoriin tulee läpäistä käyttökoe, joka sisältää
ratsastuskokeen ja ajo- sekä työajokokeen.
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LIITE 2
Hyväksytyt polveutumiskantakirjat
Polveutumiskantakirjaluettelo koostuu niistä kantakirjoista, jotka luettelon
laatimishetkellä (1/2004) ovat olleet kunkin rodun kansainvälisen jalostusjärjestön
hyväksymiä ko. rodun jalostukseen ja suomalaisen puoliverisen osalta Suomen
Hippoksen hyväksymiä. Luettelo hyväksytyistä polveutumiskantakirjoista tarkistetaan
vuosittain. Tarkistettu luettelo noudattaa em. periaatteita ja ajantasainen luettelo
julkaistaan Suomen Hippoksen internet-sivuilla.

Ratsuhevoset

Angloarabialainen täysiverihevonen
Kansainvälisen järjestön hyväksymät kantakirjat
Arabialainen täysiverihevonen
World Arabian Horse Organizationin (WAHO) hyväksymät kantakirjat
Englantilainen täysiverihevonen
Weatherbys’n hyväksymät kantakirjat

Puoliverihevoset
Belgia

Hollanti
Irlanti
Italia
Norja
Saksa

Belgian Warmblood
Belgian Sporthorse
Zangersheide
Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek
Nederland (KWPN)
Irish Sport Horse
Unione Nazionale Incremento Razze Equine
(UNIRE)
Norwegian Warmblood Association (NWB)
Baden-Württemberg
Berlin-Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommen
Zuchtverband für Deutsche Pferde
Bayerisches Stutbuch
Hannoverscher Stutbuch
Hessisches Stambuch
Holstein
Oldenburg Stutbuch
Rheinisches Stutbuch
Rheinland-Pfalz-Saar
Sachsen-Anhalt
Trakehner Stutbuch (OWTA)
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Ranska
Ruotsi

Westfälisches Pferdestambuch
Stud Book Francais du Cheval Selle Francais
Riksstambok för varmblod

Tanska
Yhdysvallat

Dansk Varmblod
American Warmblood Registry

Ponit
Connemara
Connemara Pony Breeder’s Societyn hyväksymät kantakirjat The
International Committee For Connemara Pony Societies (ICCPS)
jäsenmaista.

Newforest
Belgia
Englanti
Hollanti
Itävalta
Kanada
Norja
Ranska
Ruotsi
Saksa
Tanska

Kleine Stud Book Race New Forest
The National Pony Stud Book (and
Reg.)
Nederlands New Forest Pony Stamboek
Landesverband zu Pferdezuchter
Canadian Livestock Records
Norsk Ponniavelsforening
Service des Haras
Riksstambok för New Forest (E)
Deutsche Reiterliche Vereingung
Stambog over Ponyer af New Forest race

Ratsuponi
Belgia
Englanti
Irlanti
Hollanti
Saksa
Ranska
Ruotsi
Tanska

Russ
Ruotsi
Tanska

Riksstambok för Russ
Dansk Gotlands Russ stambok
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Shetland
Kaikista EU:n jäsenvaltioista ja EFTA -maista tuodut puhdasrotuiset
shetlanninponit rekisteröidään Suomen Hippoksen ponirekisteriin
shetlanninponeina. Jalostukseekäyttöoikeus tutkitaan tapauskohtaisesti.
Welsh
The Welsh Pony and Cob Society hyväksyy ne eri sektioiden ponit ja
cobit, joiden suku on johdettavissa sen omaan (emämaan)
pääkantakirjaan.

Islanninhevonen
The International Fedaration of Icelandic Horse Associations’n (FEIF)
hyväksymät kantakirjat

Vuonohevonen
Hollanti
Norja
Ranska
Ruotsi
Saksa
Tanska
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LIITE 3
Jalostusta haittaavat yleisimmät viat ja sairaudet
Luettelo koostuu yleisimmistä hevosella ja ponilla esiintyvistä vioista ja sairauksista,
joilla on todettu olevan perinnöllinen tausta. Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan sen
lisäksi käytetään harkintaa sekä huomioidaan mahdolliset rotukohtaiset
erityisvaatimukset.
Suu
- yli puolen hampaan leveyden ylä- tai alapurenta
- risti- tai saksipurenta
- puuttuvat tai ylimääräiset pysyvät hampaat, poislukien sudenhammas,
kulmahammas ja tapaturmaiset viat
- hammasrivin siirtymät ja aukeamat esim. kitalakihalkion seurauksena
Hengityselimet
- krooninen keuhkolaajentuma eli puhkuri. Yli 10-vuotiaat hevoset ja ponit voidaan
hyväksyä maininnalla, mikäli jalostukseen hyväksymisessä on jokin erittäin
puoltava seikka
- hinkukurkku
Tyrät
- kivespussityrä
- napatyrä
Sukuelimet
- piilokiveksisyys, ellei todistettavasti tapaturman vuoksi poistettu, hyväksymisen
ehtona spermatutkimus
- vakava kiveskiertymä, yli 180 astetta
- surkastunut kives, kivestulehdus, kiveskasvaimet ja epämuodostumat
- jos on syytä epäillä oriin siitoskykyä, hyväksymisen ehdoksi voidaan asettaa
spermatutkimuksen läpäiseminen
Jalat
- suorituskyvynkokeeseen pyrkivä hevonen ei saa ontua
- supistunut, hento etusääri, jossa on molemminpuoleiset liikaluut
- etupolviinsa lyövä hevonen, joka on vasikkapolvinen ja hajavarpainen
- kehärengas luuston kehityshäiriön seurauksena
- sädeluualueen ongelmat
- ruununivelen osittainen sijoiltaanmeno
- jänispatti, jos on lisäksi supistunut ja kiverä kinner
- vinolantio tai voimakas lautaslihaksen surkastuma
- kinnerpatti, jos on lisäksi kiverä, pihtinen tai supistunut kinner
- läpikäyvä kinnerkuhlu, johon liittyy kasvuhäiriömuutoksia
- kukkopattiliike
- patellahakautuma, operoitu patella, patellan sijoiltaanmeno
- voimakkaasti epänormaalit kaviot
- kasvuhäiriömuutokset
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Muut viat
- vakavat yleissairaudet
- häntä- ja jouhikutka
- laajat ihoalueen ongelmat
- vakavat silmäsairaudet
- luonneviat, joilla saattaa olla perinnöllinen tausta: puunpurija, ilmannielijä, kankuri,
vihaisuus
- tarttuvat taudit
- huono yleiskunto tai aliravitsemus

Rotukohtaiset vaatimukset
Shetlannninponi
Suu
- yli ¼ hampaan yläpurenta
- alapurenta
Silmät
- kaihi
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LIITE 4
Suoritusluokkaan vaadittavat kilpailutulokset

Taso 1 = *
Pienet ponit: vähintään 20 sijoitusta rotuponikilpailuissa (virallinen tuomari) ja
aluetason kilpailut, useammalta kuin yhdeltä kaudelta
Alle 1m

100-107 cm

128 cm

Este
Koulu

40 cm
helppo C

50 cm
helppo C

Ravi
A-ponit
B-ponit

Ennätys 2.45 ja 10 sijoitusta kolmen parhaan joukossa
Ennätys vähintään 2.05,0 sekä 10 sijoitusta kolmen parhaan joukossa

80 cm
helppo B

Isot ponit: vähintään 15 (kouluratsastus)/20 (esteratsastus) sijoitusta alue/
kansallisella tasolla
max 138 cm

max 148 cm

Este
Koulu

90 cm
helppo A

100 cm
helppo A

Kenttä

Sijoitukset harrasteluokissa 5 kpl ja tutustumislukissa 5 kpl useammalta
kaudelta.

Hevoset: 10 sijoitusta kansalliselta/kansainväliseltä tasolta
Este
Koulu
Kenttä

130 cm
vaativa B
Sijoitukset CNC1* tai CIC1* luokissa 6 tulosta.

Islanninhevoset: kymmenen (10) vähintään 5,5 pisteen suoritusta WorldRankingkilpailun normaaliluokan karsinnassa
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Taso 2 = **
Pienet ponit: 15 sijoitusta useammalta kuin yhdeltä kaudelta
Este
Koulu

Ravi
A-ponit
B-ponit

Laatuponikilpailu, Shetlandpäivät 50-60cm
100 cm (kansallinen taso)
Suomen Mestaruus-ohjelma
helppo A (kansallinen taso)

Ennätys 2.30 ja 20 sijoitusta kolmen parhaan joukossa
Ennätys vähintään 1.55,0 ja 20 sijoitusta kolmen parhaan joukossa

Isot ponit: 15 sijoitusta useammalta kuin yhdeltä kaudelta kansalliselta tasolta
Este
Koulu

110 cm
helppo A

Kenttä

5 sijoitusta tutustumis-ja ponien helpossa luokassa, joista vähintään
kaksi ponien helpossa luokassa.

Hevoset:

7 sijoitusta kansalliselta/kansainväliseltä tasolta

Este
Koulu

145 cmIntermediaire I sijoitusta

Kenttä

120 cm
helppo A-vaativa B

5 Kvaalitulosta CNC2* tai CIC2* tai CCI2*-luokissa.

Islanninhevoset: viisitoista (15) vähintään 6,0 pisteen suoritusta WorldRankingkilpailun normaaliluokan karsinnassa joista vähintään yksi suoritus aluemestaruus/kansallisella tasolla

Taso 3 = ***

Pienet ponit: 10 sijoitusta useammalta kuin yhdeltä kaudelta kansalliselta tasolta
Este

60/70

110 cm

Koulu

helppo B

vaativa B

Ravi
27

1.11.2010
A-ponit
B-ponit

Ennätys 2.15 ja 30 sijoitusta kolmen parhaan joukossa sekä vähintään
kolme sijoitusta kansainvälisissä lähdöissä.
Ennätys vähintään 1.45,0 sekä 30 sijoitusta kolmen parhaan joukossa.
Lisäksi vaatimuksena vähintään kolme kansainvälisen tason kilpailua.

Isot ponit:

3 sijoitusta kansainväliseltä tasolta

Este
Koulu

120 cm
vaativa-

Kenttä

130 cm
vaativa-

3 Kvaalitulosta CNCP1* tai CCIP1* tai CCIP2**-luokissa

Hevoset:
Este
Koulu

Kenttä

vähintään 3 sijoitusta kansainvälisten Concours de Saut International Bluokista (CSI-B), vähintään tasolta 150cm
3 sijoitusta Concours de Dressage International B-luokista (CDI-B),
Grand Prix/Grand Prix Kür
3 Kvaalitulosta CNC3* tai CIC3* tai CCI3* tai CCI4* -luokissa

Islanninhevoset: kaksi (2) vähintään 6,5 pisteen suoritusta askellajikilpailun
karsinnassa kansainvälisellä tasolla

Islanninhevosilla passilajien suoritukset arvioidaan erikseen.
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LIITE 5
Suorituskyvynkokeen yksityiskohdat
Laaja suorityskyvynkoe
Neljä-kuusivuotiaiden oriiden suorituskyvynkoe käsittää askellajikokeen I ja II sekä
estekokeen I ja II.

Askellajikoe I ja II
Osakokeessa I oma ratsastaja ja osakokeessa II koeratsastaja ratsastaa
oritta käynnissä, ravissa ja laukassa tuomariston ohjeiden mukaan.
Estekoe I ja II
Osakokeessa I oma ratsastaja ja osakokeessa II koeratsastaja hyppää
oriilla.
Osakokeet suoritetaan seuraavassa järjestyksessä
Askellajikoe I, estekoe I, askellajikoe II, estekoe II.

Ohjeelliset korkeudet:

4-vuotiaat
5-vuotiaat
6-vuotiaat
ja vanhemmat

hevoset

ponit

90-110 cm
100-120 cm
110-130 cm

80- 90 cm
90-110 cm
100-120 cm

Askellajipainotteinen suorituskyvynkoe
Neljä-kuusivuotiaiden oriiden suorituskyvynkoe käsittää askellajikoe I:n, askellajikoe
II:n ja estekoe I:n.
Estepainotteinen suorituskyvynkoe
Neljä-kuusivuotiaiden oriiden suorituskyvynkoe käsittää askellajikoe I:n, estekoe I:n
ja estekoe II:n.

Suorituskyvynkokeesta on saatavilla erilliset ohjeet.

29

1.11.2010

LIITE 6
Suorituskyvynkokeen korvaavat kilpailusuoritukset.
Suorituskyvynkokeen korvaavia tuloksia on anottava Suomen Hippos ry:ltä.
Vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat:
Kouluratsastuksessa vähintään 5 sijoitusta vaativassa A luokassa asianomaisen
maan virallisen kilpailusäännön mukaan.
Esteratsastuksessa vähintään tasolta 140 cm viisi sijoitusta asianomaisen maan
virallisen kilpailusäännön mukaan. Erikoisluokkien sijoituksia ei oteta huomioon.
Sijoituksia on oltava vähintään kahden kilpailukauden ajalta.
Kenttäkilpailussa 3 sijoitusta vaativassa (2-3d) tai 2 sijoitusta vaativassa (2-3d) ja yksi
sijoitus vaikeassa (1d) tai 2 hyväksyttyä tulosta kansainvälisessä luokassa (vaikea,
3d). Tulokset on oltava vähintään kahdelta kaudelta.
Täysiverioriin laukkakilpailutulokset voivat korvata suorituskyvynkokeen kokonaan tai
osittain.
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LIITE 7
Kilpailusuoritusvaatimukset uusintatarkastuksessa
Suomen Hippos ry:n ratsu- ja ponivaliokunta on kokouksessaan 8.2.1996 vahvistanut
Suomen Ratsastajainliiton kanssa yhteistyössä suunnitellut
kilpailusuoritusvaatimukset, jotka ovat seuraavat:
Esteratsastus: 5 sijoitusta tasolta 130 cm
Kouluratsastus: 7-8-vuotiaat 5 sijoitusta vaativasta B:stä, vanhemmat oriit 5 sijoitusta
vaativasta A:sta.
Kenttäratsastus: 3 hyväksyttyä tulosta ilman estevirheitä maastossa tasolla vaativa B
ja 2 tulosta tasolla vaativa A, joista toisen on oltava pitkä kilpailu.
Oriilla tulee olla sijoitukset jostakin yllämainitusta lajista.
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LIITE 8
Palkitsemisperusteet jälkeläisarvostelussa

1 Kantakirjaori
Palkittavan oriin arvosteltujen jälkeläisten keskiarvon tulee yltää vähintään koko
populaation keskitasoon. Tällöin huomioidaan arvosteltujen jälkeläisten lukumäärän
ja koko jälkeläismäärän suhde.
Vähimmäisvaatimuksena oriin palkitsemiselle jälkeläistulostensa perusteella on:
arvokirjaimella B, jos
- 5 sen vähintään 1-vuotiasta jälkeläistä on palkittu Suomen Hippos ry:n
järjestämissä tilaisuuksissa, ja joista
• 5 on saavuttanut I tai II palkinnon
arvokirjaimella AB, jos
- se on B-palkittu ja
- 10 sen jälkeläistä on Suomen Hippos ry:n tilaisuuksissa saavuttanut I tai II
palkinnon,
- tai islanninhevosoriin kyseessä ollessa kullakin kolme vähintään 5,5 pisteen
suoritusta WorldRanking kilpailun normaaliluokan karsinnassa
- tai kukin kolme sijoitusta kansallisissa ratsastuskilpailuissa,
- tai jos 10 esitetystä jälkeläisestä 3 on kantakirjaoritta tai I palkinnon
kantakirjatammaa.
arvokirjaimella A, jos
- se on AB-palkittu ja
- 20 sen jälkeläisistä on Suomen Hippos ry:n tilaisuuksissa saavuttanut I tai II
palkinnon tai kukin kolme sijoitusta kansallisissa kilpailuissa
ja ratsuhevos- ja ponioriiden kyseessä ollessa
• 3 niistä on joko kantakirjaoritta tai I palkinnon kantakirjatammaa ja
• ratsuhevosoriin kyseessä ollessa 5:llä on kullakin vähintään viisi sijoitusta
kansallisissa kilpailuissa
tai
- islanninhevosoriin kyseessä ollessa kullakin 20 jälkeläisellä on kolme vähintään
5,5 pisteen suoristusta WorldRanking kilpailun normaaliluokan karsinnassa ja
• islanninhevosoriin kyseessä ollessa viidellä on kullakin viisi vähintään 5,5
pisteen suoristusta WorldRanking kilpailun normaaliluokan karsinnassa
• ja/tai kolme niistä on joko kantakirjaoriita tai I palkinnon kantakirjatammoja

Valioluokka
Rotuyhdistyksen anomuksesta arvokirjaimella A palkittu ori voidaan siirtää
valioluokkaan erittäin korkeatasoisten jälkeläistensä perusteella.
2 Kantakirjatamma
Palkittavan tamman jälkeläisten keskiarvon tulee yltää vähintään koko populaation
keskitasoon.
Vähimmäisvaatimuksena tamman palkitsemiselle jälkeläistulostensa perusteella on:
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Arvokirjaimella B, jos
Yksi sen jälkeläinen on palkittu Suomen Hippos ry:n järjestämässä tilaisuudessa
vähintään II palkinnolla.

Arvokirjaimella AB, jos
- se on B-palkittu ja
- 3 sen jälkeläistä on palkittu palkitsemistilaisuuksissa ja esitetyistä jälkeläisistä 3
on saavuttanut vähintään II palkinnon
• tai 1 on jalostusori tai I palkinnon kantakirjatamma tai
• 2:lla on kolme sijoitusta kullakin kansallisissa ratsastuskilpailuissa
• ja/tai islanninhevosten kyseessä ollessa kahdella on kullakin kolme vähintään
5,5 pisteen suoritusta WorldRanking kilpailun normaaliluokan karsinnassa
Arvokirjaimella A, jos
- se on AB-palkittu ja
- 5 sen jälkeläistä on esitetty palkitsemistilaisuuksissa ja
- esitetyistä jälkeläisistä 5 on saavuttanut vähintään II palkinnon, minkä lisäksi
• 3:lla tulee olla kolme sijoitusta kullakin kansallisissa ratsastuskilpailuissa tai
• yhden tulee olla jalostusori tai I luokan kantakirjatamma tai
• yhdellä on oltava suoritusluokkamerkintä
• islanninhevosten kyseessä ollessa kolmella on kullakin kolme vähintään 5,5
pisteen suoritusta WorldRanking kilpailun normaaliluokan karsinnassa tai
• yhdellä on oltava suoritusluokkamerkintä

Valioluokka
Tamma voidaan siirtää valioluokkaan, jos sillä on 3 vähintään kolmesti kansallisten
ratsastuskilpailujen vaativissa luokissa sijoittunutta jälkeläistä tai 3 hyväksyttyä
kantakirjaoritta tai I palkinnon kantakirjatammaa.
Islanninhevostammoilla jälkeläisistä 3 täytyy olla joko hyväksyttyjä kantakirjaoriita tai I
palkinnon kantakirjatammoja. Tai kolmella jälkeläisellä kullakin on oltava 15
vähintään 6,0 pisteen suoritusta World Ranking – kilpailun normaaliluokan
karsinnasta, joista vähintään yksi suoritus aluemestaruus- tai kansallisella tasolla
(sama vaatimus kuin kantakirjan suoritusluokka taso 2 **.)
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Myöntöperusteet
- Maahantuodun oriin tai tamman jälkeläisten tulosten huomioimiseksi niistä tulee
esittää virallinen todistus.
• Tammalla tulee olla palkittu arvokirjainta AB varten 2 ja arvokirjainta A varten
3
jälkeläistä myös Suomessa
• Oriilla tulee olla palkittu arvokirjainta B varten 3, arvokirjainta AB varten 6 ja
arvokirjainta A varten 12 jälkeläistä myös Suomessa.
- Palkitsemisessa otetaan huomioon vain ne jälkeläiset, joiden isä on jalostukseen
hyväksytty.
- Ponien palkitsemisessa huomioidaan vain ne jälkeläiset, jotka ovat puhdasrotuisia
tai hyväksytyn risteytyksen tuloksena syntyneitä.
- Islanninhevostammoilla
• Arvokirjaimeen B ei vaadita kokonaisarvosteltuja jälkeläisiä
•

Arvokirjaimeen AB 3 palkitusta jälkeläisestä 1 pitää olla kokonaisarvosteltu (I tai II
palkinto)

•

Arvokirjaimeen A 5 palkitusta jälkeläisestä 2 pitää olla kokonaisarvosteltu (I tai II
palkinto).

- Islanninhevosoriilla
•

Arvokirjaimeen AB 10 palkitusta vähintään 5 kokonaisarvosteltua

•

Arvokirjaimeen A 20 palkitusta vähintään 10 kokonaisarvosteltua

- Palkitsemisessa voidaan ottaa huomioon myös jalostusarvoindeksit.
- Palkitsemisessa voidaan ottaa huomioon myös rotunäyttelyiden tulokset.
- Ponien palkitsemisessa voidaan ottaa huomioon myös kilpailutulokset.
- Ori tai tamma voidaan jättää palkitsematta, jos se periyttää selvästi jotain jalostusta
haittaavaa vikaa.
- Ori tai tamma voidaan palkita vuosittain vain yhdellä arvokirjaimella.
- Ori tai tamma voidaan palkita myös kuolemansa jälkeen.
- Arvokirjaimia tulee anoa kirjallisesti Suomen Hippos ry:ltä.
- Mikäli jälkeläisten laatu antaa aihetta, voidaan ori tai tamma poistaa
jalostuskäytöstä.
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LIITE 9
Lautakuntien ja valiokunnan tehtävät ja päätösvalta

Tamma- ja varsalautakunta
Tamma- ja varsalautakunnan tehtävänä on arvostella nuoret hevoset ja ponit sekä
kantakirjattavat hevoset ja ponit. Tamma- ja varsalautakunta päättää hevosten ja
ponien arvosteluista ja palkitsemisista sekä niihin liittyvistä asioista näyttelyissä.
Lautakunnan puheenjohtaja käyttää ylintä päätösvaltaa kaikkiin arvostelun sisältöön
liittyvissä asioissa arvostelutilaisuudessa.
Orilautakunta
Orilautakunnan tehtävänä on arvostella jalostukseen tarjottavat oriit. Orilautakunta
päättää oriiden arvosteluista ja jalostukseenkäyttöoikeuden myöntämisehdoista.
Lautakunnan puheenjohtaja käyttää ylintä päätösvaltaa kaikkiin arvostelun sisältöön
liittyvissä asioissa arvostelutilaisuudessa.
Ratsu- ja ponivaliokunta
Ratsu- ja ponivaliokunta esittää hallituksen päätettäväksi jalostusohjesääntöön ja –
ohjelmaan liittyviä asioita. Ratsu- ja ponivaliokunta käsittelee sille esitettyjä aloitteita
ja anomuksia sekä ratsu- ja poniosaston ja lautakuntien toimintaan liittyviä
valitusasioita. Lisäksi valiokunta päättää tuontispermalla jalostukseen tarjottavien
oriiden hyväksymisestä, jalostusarvokirjainten myöntämisestä (muut paitsi tammojen
B) ja kokouskäsiteltävien oriiden uusintatarkastuksesta.
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