Ohjeita kilpailijoille
Jokaisen ponivaljakon turvallisuus lähtee sääntöjen ja ohjeiden noudattamisesta, kanssakilpailijoiden
huomioimisesta sekä ehjistä ja turvallisista varusteista. Ponivaljakolta edellytetään erityistä
tarkkaavaisuutta erityisesti silloin, kun ponilähtö ajetaan normaalien ravien yhteydessä. Sekä varikolla
että radalla tulee aina noudattaa annettuja ohjeita. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että kaikki
noudattavat samoja, yhdessä sovittuja sääntöjä.

Lämmittely
Ponilähdöissä on käytössä uuden ja vanhan mallisia voilokkeja. Vanhan mallisia (ns. käännettäviä)
voilokkeja käytettäessä poneilla käytetään aina lämmittelyväriä. Voilokkia ei siis tarvitse kääntää
lämmittelyn jälkeen.
Ponien verryttely suoritetaan aina ulkorataa pitkin kilpailusuuntaa vasten. Poniraveissa poikkeuksellisesti
nopea, kilpailuvauhtinen lämmitys suoritetaan sisärataa kilpailusuuntaan. Ehdottoman tärkeää on katsoa
taakseen kunnolla, kun kääntää ponia radan poikki, jotta vältytään vaaratilanteilta. Poni ajetaan ravilla
pois talliportista, jotta portille ei muodostu vaaratilanteita. Myös ponin taustajoukkoja pyydetään
ottamaan poni vastaan selkeästi varikon puolella, ei talliportilla.

Esittely
Valjakot valmistautuvat esittelyyn hyvissä ajoin ja hakeutuvat omille paikoilleen. Esittely tapahtuu jonossa
siten, että valjakoiden väliin jää noin poninmitta väliä. Esittelyyn ei siis mennä aivan kiinni edellä ajavassa.
Valjakot menevät esittelystä rauhallisesti omille lähtöpaikoilleen.
Esittelyyn mennään raviradasta riippuen joko käänteisessä tai oikeassa numerojärjestyksessä.

Startin jälkeen
Jokainen rata ohjeistaa, kuinka startin jälkeen ja voittajaseremonioista poistutaan turvallisesti.
Jos radalla on erillinen ponivarikko, ponin jäähdyttely suoritetaan siellä. Hevosvarikolla liikkuessa kilpailun
jälkeen tulee poni ohjata rauhalliselle ja turvalliselle alueelle, jossa on mahdollisimman vähän
hevosvaljakoita. Aja ponilla kulkureittien reunassa ja seuraa muiden valjakoiden liikkeitä myös kilpailun
jälkeen.

Vaaran uhatessa
Jos näet uhkaavan tilanteen, ilmoita siitä muille ja poistu mahdollisimman turvalliseen paikkaan (esim.
varikolla takaisin valjastuspaikalle tai talliin). Vaaratilanteen uhatessa pyri välttämään se tai jos se ei ole
mahdollista, huolehdi omasta turvallisuutesi ja minimoi vahingot. Muiden valjakoiden tarkkavaisuuden
herättämiseksi saa vaaratilanteessa myös huutaa. Todellisessa vaaratilanteessa tulee ensin turvata
itsensä, ja sitten vasta poni.

Yleistä
Poni- ja hevosvaljakoiden suuresta vauhtierosta johtuen hevosten ohjastajilta vaaditaan erityistä
tarkkaavaisuutta verryttelyssä niinä ravipäivinä, jolloin ajetaan ponilähtöjä. Ratoja suositellaan
kuuluttamaan ”poneja lämmittelemässä radalla” tiedoksi hevosvaljakoille.

Suurimmalla osalla raviradoista on nuorisovastaava, joka neuvoo ja opastaa niin ponien omistajia ja
ohjastajia kuin heidän vanhempiaan poniraviurheiluun liittyvissä kysymyksissä. Radan nuorisokerhosta
voit kysyä esimerkiksi radan toimistosta.
Radoilla pyritään myös järjestämään ponilähtöjä harjoitusraveissa.
Voit kysyä neuvoja myös Suomen Hippoksesta nuorisovastaavalta

Lisätietoja poniravilähtöjen turvallisuudesta
-raviratojen nuorisovastaavilta
-Suomen Hippos ry, www.hippos.fi, nuoriso@hippos.fi

