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Raviponi mitataan aina ennen uran ensimmäistä starttia Suomessa. Virallinen mittaus
tulee suorittaa ennen ensimmäiseen starttiin ilmoittamista ja sen suorittaa Suomen Hippoksen
kouluttama mittaaja. Omistajan tulee sopia ponin mittaus itse. Ponin omistajan/omistajan
edustajan tulee olla paikalla mittaustilanteessa. Ponin tunnistusasiakirjan tulee aina olla
mukana mittauksen yhteydessä, jotta mitattavan ponin identiteetti pystytään varmentamaan.
Asiakirjan puuttuessa mittausta ei voida suorittaa.
Ponit mitataan 3-6 -vuotiaina ennen uran ensimmäiseen kilpailuun ilmoittamista. Vuosittainen
mittaus suoritetaan ennen vuoden ensimmäiseen kilpailuun ilmoittamista, mikäli ponin
edellinen mittaustulos on vähintään 104,0 cm (A-kategoria) tai 127,0 cm (B-kategoria).
Säkäkorkeudeltaan näiden mittojen alle jäävät ponit mitataan seuraavan kerran
loppumittauksessa. Omistajalla on kuitenkin aina vastuu siitä, että kilpaileva poni pysyy
kategoriansa maksimisäkäkorkeuden rajoissa. Edellisvuoden mittaustulos on voimassa
tammikuun loppuun. Loppumittaus suoritetaan kaikille 7-vuotiaille tai vanhemmille poneille
ennen vuoden ensimmäiseen kilpailuun ilmoittamista. Mittaus on voimassa ponin loppu-uran
ajan. Huom! Suomen Hippos voi ohjata ponin tarkastusmittaukseen riippumatta ponin iästä.
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Maksimisäkäkorkeudet
A-kategorian ponit
kärrylähdöt:
monté:
B-kategorian ponit
kärrylähdöt:
monté:

enintään 107,0 cm
100,0-107,0 cm
107,5 - 130,0 cm
107,5 – 120,0 cm (ohjastaja 55kg), 120,5 – 130,0 cm (ohjastaja 65kg)

Mittaustulos merkitään puolen senttimetrin tarkkuudella. Tarvittaessa millimetrit
pyöristetään pyöristyssäännön mukaisesti. Esim. mittaustulos 106,2cm pyöristetään
tulokseksi 106,0cm ja mittaustulos 106,3cm tulokseksi 106,5cm.

Mittaaja ja mitta
Raviponin mittauksen voi suorittaa ainoastaan Suomen Hippoksen kouluttama ja hyväksymä
mittaaja. 1.1.2019 alkaen mitatuilla poneilla hyväksytään Suomen Ratsastajainliiton
virallinen mittaustodistus ainoastaan, jos mittaaja on Suomen Hippoksen kouluttama
ja hyväksymä (8-vuotiaiden ja vanhempien ponien lopulliset mittaustodistukset pysyvät
voimassa). Jääviyskysymyksissä sovelletaan Ravikilpailusääntöjen 4 §:ää.
Mitassa tulee olla vesivaaka tai luotilanka sekä asteikko merkattuna vähintään puolen sentin
tarkkuudella. Mitan maahan osuvan pään tulee olla metallia. Myös laser-mittaa voidaan
käyttää.

Mittauspaikka ja -menettely
Mittauspaikan tulee olla tasainen ja kova, vähintään 1,5 x 3 metrin alue. Ponia tulee käsitellä
rauhallisesti kokeneen henkilön toimesta. Poni esitetään mitattavaksi sellaisessa fyysisessä
ja psyykkisessä kunnossa, että mittaustulos on mittaajan arvion mukaan luotettava. Mittaaja
voi pyytää nähdä ponin liikkuvan käynnissä sekä ravissa. Ponin tulee liikkua puhtaasti.
Mittaaja voi tarvittaessa tarkistaa ponin kavioiden kunnon kavioita nostaen.
Poni ei saa mitattaessa olla rauhoitettu tai lääkitty kipua poistavin lääkkein. Jos edellä
mainitut kriteerit eivät toteudu, voi mittaaja ilmoittaa ponin omistajalle mittauksen siirtämisestä
muuhun ajankohtaan. Mittauksen siirtämisestä ja sen syystä toimitetaan raportti Suomen
Hippoksen ravikilpailupalveluille. Mittausajan siirrosta ei voi valittaa. Omistaja vastaa
mittausajan siirrosta aiheutuvista kuluista.
Poni mitataan joko ilman kenkiä tai asianmukaisesti kengitettynä. Jos poni mitataan ilman
kenkiä, tulee kavion olla vuoltu kuten kengitystä varten.

Mitattaessa:
-

ponin tulee seisoa etujalat vierekkäin, kohtisuoraan maahan nähden ja takajalat
vierekkäin niin, ettei takakavioiden etäisyys toisistaan ole suurempi kuin 15cm
painon tulee olla jakautunut tasaisesti kaikille jaloille
pään ja kaulan tulee olla luonnollisessa asennossa

Mittaus suoritetaan sään korkeimmalta kohdalta eli viidennen rintanikaman
okahaarakkeen yläpuolelta. Paikka voidaan tarvittaessa merkitä liidulla ennen
mittausta.

Vähennykset
Jos poni on kengitetty, mitataan kengän ja mahdollisen kiilan ja pohjallisen paksuus ja
vähennetään saadusta mitasta. Vähennys voi olla korkeintaan 10mm. Kengän paksuus
voidaan vähentää, mikäli ainoastaan etujalat on kengitetty. Varvaskengästä ei vähennystä
tehdä.

Ponin ollessa ylikorkea
Mittaustuloksen ylittäessä sallitun rajan, menettää poni kilpailuoikeuden kyseiseen
kategoriaan. Ylikorkea A-kategorian poni siirretään automaattisesti B-kategoriaan.

Tarkastusmittaus
Sekä ponin omistajalla että Hippoksella on oikeus vaatia poni tarkastusmitattavaksi.
Ponin omistajan vaatiessa tarkastusmittausta, tulee vaatimus tehdä kirjallisesti Hippokseen
14 vuorokauden kuluessa alkuperäisestä mittauksesta. Tällöin tarkastusmittauksen suorittaa
sama mittaaja, jonka mittaukselle haetaan tarkastusta, Hippoksen nimeämän edustajan läsnä
ollessa. Ponin omistaja vastaa tarkastusmittauksesta aiheutuneista kuluista.
Hippos voi ohjata ponin tarkastusmittaukseen missä uran vaiheessa tahansa. Tällöin
mittauksen suorittaa - jos mahdollista - edellisen mittauksen suorittanut mittaaja tai muu
Hippoksen osoittama mittaaja Hippoksen nimeämän edustajan läsnä ollessa. Ponin omistaja
vastaa tarkastusmittauksesta aiheutuneista kuluista.
Hippoksen nimeämä edustaja valvoo tarkastusmittauksessa, että kaikki mittaustilanteelle
asetetut ehdot täyttyvät. Näin varmistetaan kilpailijoiden tasapuolinen kohtelu
poniraviurheilussa.

Mittaustulosten kirjaaminen
Mittaustulos kirjataan Heppa-järjestelmään ja omistaja saa halutessaan kopion
mittaustodistuksesta. Heppaan tallennettu mittaustulos on edellytys ravikilpailuihin
ilmoittautumiselle.

