
 

 

SHETLANNINPONIORIIN KÄYTTÖKOKEET 
 

Shetlanninponien jalostuksessa annetaan erityistä painoa ponien käyttöominaisuuksille ja käyttökokeen 

suorittamisesta tai korvaavista suorituksista tehdään merkintä jalostusarvostellun ponin tietoihin Heppa-

järjestelmään. Oriit voivat osallistua Ponioripäivillä vapaaehtoiseen käyttökokeeseen. Oriilla käyttökoe tai 

käyttökokeen korvaavat tulokset ovat edellytys I-palkintoluokkaan. 

 

Mikäli ori saavuttaa Ponioripäivillä ensimmäiseen palkintoluokkaan oikeuttavat pisteet rakennearvostelussa ja 

se hyväksytään eläinlääkärintarkastuksessa, mutta ori ei suorita käyttökoetta eikä sillä arvosteluhetkellä ole 

korvaavia suorituksia, ori merkitään II-palkintoluokkaan. Tulokset voi toimittaa myös arvostelun jälkeen, jolloin 

ori siirretään I-palkintoluokkaan.  

 

Ratsastuskokeessa ratsukon tulee olla sopusuhtainen, Shetlanninponiyhdistys suosittelee että alle 100cm 

kokoisen ponin ratsastaja on alle 140 cm ja yli 100 cm kokoisen ponin ratsastaja on alle 150 cm. Shetlanninponin 

ratsastajan suositellaan painavan alle 50 kg. 

 

Käyttökoe voidaan suorittaa joko maneesissa tai ulkokentällä. 

 

KÄYTTÖKOKEEN KORVAAVAT TULOKSET JA NIIDEN TOIMITTAMINEN 

 

Korvaavat tulokset toimitetaan kirjallisesti Suomen Hippokseen. Mikäli oriin tulokset toimitetaan ennen 

Ponioripäiviä (ilmoittautumisajan puitteissa), voidaan ori palkita I-palkintoluokkaan jo Ponioripäivillä, mikäli se 

muilta osin täyttää I-palkintoluokan vaatimukset.  

 

Korvaavia tuloksia ovat: 

- Hyväksytysti suoritettu vaikea ratsastus-, ohjasajo- tai ajokoe rotuyhdistyksen virallisessa kilpailussa.   

- Vähintään 5 hyväksyttyä ravikilpailustarttia, ennätys vähintään 2.55,0. Poni ei saa olla asetettu 

kilpailukieltoon toimimattomuuden vuoksi (koko uransa aikana) 

-  

SHETLANNINPONIORIIDEN KÄYTTÖKOKEET PONIORIPÄIVILLÄ 

 

Shetlanninponien käyttökokeessa arvioidaan ponin tasapainoa liikkeissä, käyttöominaisuuksia, yhteistyöhalua ja 

luonnetta. Kokeessa ei arvioida sitä, kuinka täsmällisesti liikkeet suoritetaan oikeissa kohdissa. 

 

Ratsastuskoe 

Poni talutetaan tuomarin eteen. Selkään nousu arvostellaan. Selkään nousussa saa käyttää avustajaa.  

Shetlanninponioriit suorittavat tämän jälkeen vaikean ratsastusohjelman. Tuomarit saattavat tarvittaessa 

pyytää uudelleen joitakin osia ratsastusohjelmasta. 

 

Ajokoe 

Poni talutetaan tuomarin eteen. Valjastus arvostellaan. Valjastuksessa on oma avustaja pakollinen. Oma 

avustaja tuo vaunut ja avustaa valjastuksessa. Maksimiaika valjastukseen on 5 minuuttia. Shetlanninponioriit 

suorittavat tämän jälkeen vaikean ajo-ohjelman. Tuomarit saattavat tarvittaessa pyytää uudelleen joitakin osia 

ajo-ohjelmasta. 

 



 

 

Ohjasajokoe 

Poni talutetaan tuomarin eteen. Valjastus arvostellaan. Valjastuksessa oma avustaja on pakollinen. Oma 

avustaja tuo valjaat ja avustaa valjastuksessa. Maksimiaika valjastukseen on 5 minuuttia. Shetlanninponioriit 

suorittavat tämän jälkeen vaikean ohjasajo-ohjelman. Ohjelman lopuksi tuomarit saattavat tarvittaessa pyytää 

uudelleen joitakin osia ohjasajo-ohjelmasta.  

 

RATSASTUS-, AJO- JA OHJASAJO-OHJELMAT SHETLANNINPONIORIILLE 

 

(Lähde: www.shettis.com) 

 

1. RATSASTUSKOE: RATSASTUSOHJELMA, VAIKEA 

 

Yksilöohjelmassa esitettävät asiat, järjestys vapaavalintainen muiden paitsi alku- ja lopputervehdyksen osalta. 

Alkutervehdys 

Käyntiä 

Kevyttä ravia, vähintään puoliympyrät (20 m) molempiin suuntiin 

Temponlisäys ravissa 

Harjoituslaukka molempiin suuntiin, vähintään puoliympyrät (20 m) molempiin suuntiin 

myötälaukassa. 

Pysähdys ja peruutus 4 askelta 

Lopputervehdys 

 

Ohjelman maksimikesto 5min. 

 

1. OHJASAJOKOE: OHJASAJO-OHJELMA, VAIKEA 

 

Yksilöohjelmassa esitettävät asiat, järjestys vapaavalintainen muiden paitsi alku- ja lopputervehdyksen osalta. 

 

Alkutervehdys  

Käyntiä 

Ravia molempiin suuntiin 

Keskiravia 

Pohkeenväistö/ avotaivutus ravissa molempiin suuntiin 

Laukka molempiin suuntiin 

Pysähdys ja peruutus 4-6 askelta 

 Lopputervehdys 

 

Ohjelman maksimikesto 5min. 

 

http://www.shettis.com/

