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Ajo- ja ratsastuskokeen ohjeiden on tarkoitus auttaa ponin valmistautumisessa Ponioripäivien käyttökokeeseen.
Ajo- ja ratsastuskokeen ohjelma ei vastaa kouluratsastusohjelmaa, vaan on vapaamuotoisempi. Kokeessa ei
arvioida sitä, kuinka täsmällisesti liikkeet suoritetaan oikeissa kohdissa. Kokeessa arvioidaan ponin tasapainoa
liikkeissä, käyttöominaisuuksia, yhteistyöhalua ja luonnetta.
Käyttökoe voidaan suorittaa joko maneesissa tai ulkokentällä.

RATSASTUSKOE
Poni talutetaan tuomarin eteen. Selkään nousu arvostellaan. Selkään nousussa saa käyttää avustajaa. Tämän
jälkeen saavutaan käynnissä kehään (n. 20 m x 40 m). Pysähdytään tuomariston eteen vähintään 5 sekunnin
ajaksi. Tuomarit saattavat tarvittaessa pyytää uudelleen joitakin osia ratsastusohjelmasta.
*Kun tuomari antaa luvan, siirrytään käyntiin vasemmassa kierroksessa.
*Käyntiä noin puoli kierrosta, siirtyminen raviin.
*Ravia kaksi kierrosta, minkä aikana esitetään temponlisäys pitkällä sivulla ja ympyrä vapaavalintaisessa
kohdassa.
*Suunnan vaihto ravissa lävistäjällä ja sama raviohjelma oikeassa kierroksessa.
*Nostetaan oikea laukka.
*Laukkaa yksi kierros, minkä jälkeen kaksi kierrosta laukkaa pääty-ympyrällä.
*Lävistäjällä raviin siirtyminen ja suunnan vaihto.
*Sama laukkaohjelma vasemmassa kierroksessa.
*Siirtyminen käyntiin ja pysähdys vähintään 5 sekunnin ajaksi.
*Jatketaan käyntiä pitkin ohjin.

AJOKOE
Poni talutetaan tuomarin eteen. Valjastus arvostellaan. Valjastuksessa on oma avustaja pakollinen. Oma
avustaja tuo vaunut ja avustaa valjastuksessa. Maksimiaika valjastukseen on 5 minuuttia.

Tämän jälkeen saavutaan käynnissä kehään (n. 20 m x 40 m). Pysähdytään tuomariston eteen vähintään 5
sekunnin ajaksi. Tuomarit saattavat tarvittaessa pyytää uudelleen joitakin osia ajo-ohjelmasta.
*Kun tuomari antaa luvan, siirrytään käyntiin vasemmassa kierroksessa.
*Käyntiä noin puoli kierrosta, siirtyminen raviin.
*Ravia kolme kierrosta, minkä aikana tehdään kaksi ympyrää vapaavalintaisessa kohdassa.
*Suunnan vaihto ravissa lävistäjällä, minkä aikana siirrytään käyntiin 5-8 askeleen ajaksi ja siirtyminen takaisin
raviin.
*Sama raviohjelma oikeassa kierroksessa.
*Siirtyminen käyntiin ja pysähdys vähintään 5 sekunnin ajaksi. Jatketaan käyntiä pitkin ohjin.

OHJASAJOKOE
Poni talutetaan tuomarin eteen. Valjastus arvostellaan. Valjastuksessa on oma avustaja pakollinen. Oma
avustaja tuo valjaat ja avustaa valjastuksessa. Maksimiaika valjastukseen on 5 minuuttia.
Tämän jälkeen saavutaan ravissa kehään (n. 20 m x 40 m). Pysähdytään tuomariston eteen vähintään 5 sekunnin
ajaksi. Kun tuomari antaa luvan, aloitetaan ohjasajo-ohjelma. Ohjelman lopuksi tuomarit saattavat tarvittaessa
pyytää uudelleen joitakin osia ohjasajo-ohjelmasta.
Ohjelmassa 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

