
 

 

Ratsuponijalostukseen tarjottavien oriiden suorituskyvynkokeen vaaditut/korvaavat tulokset  
Tulokset 2-5 (alue-KV) -tasolta    
Ponit   4 - 5v 6v 7v 8v 

Koulu 
ylikokoiset 

5  kpl vähintään He B yli 60% 
tulosta. 

5  kpl vähintään He A yli 60% 
tulosta. 

5 kpl yli 60% tuloksia vähintään 
FEI Poniluokista. 

5 kpl yli 60% tuloksia vähintään va 
B. 

 

isot ponit 
5  kpl vähintään He B yli 58% 
tulosta, joista vähintään yksi 
poniratsastajan ratsastamana. 

5  kpl vähintään He B yli 60% 
tulosta, joista vähintään kaksi 
poniratsastajan ratsastamana. 

5  kpl vähintään He A tulos yli 
60%, joista vähintään kaksi 
poniratsastajan ratsastamana. 

5 kpl yli 60% tuloksia vähintään FEI 
Poniluokista, joista vähintään 2 
poniratsastajan ratsastamana tai 
henkilökohtainen SM/PM mitali.  

pikkuponit 

5  kpl vähintään He B yli 58% 
tulosta, joista vähintään yksi 
poniratsastajan ratsastamana. 
Yksi suorituksista voi olla tasolta 
he C edellyttäen, että ratsastaja 
on poni-ikäinen.  

5  kpl vähintään He B yli 58% 
tulosta, joista vähintään kaksi 
poniratsastajan ratsastamana.  

5  kpl vähintään He B yli 60%  tai 
He A 58% tulosta, joista 
vähintään kaksi poniratsastajan 
ratsastamana.  

5 kpl yli 60% tuloksia vähintään He 
A, joista vähintään 2 
poniratsastajan ratsastamana tai 
henkilökohtainen SM/PM mitali. 

            

Este ylikokoiset 5 kpl vähintään 90m 0 rataa. 5 kpl vähintään 110m 0 rataa. 5 kpl vähintään 120m 0 rataa. 5 kpl vähintään 130m 0 rataa. 
 

isot ponit 
5 kpl vähintään 90m 0 rataa, 
joista vähintään yksi 
poniratsastajan ratsastamana. 

5 kpl vähintään 100m 0 rataa, 
joista vähintään kaksi 
poniratsastajan ratsastamana. 

5 kpl vähintään 110m 0 rataa, 
joista vähintään kaksi 
poniratsastajan ratsastamana. 

5 kpl vähintään 120m 0 rataa, 
joista vähintään kaksi 
poniratsastajan ratsastamana tai 
henkilökohtainen SM/PM mitali. 

 

pikkuponit alle 
140cm 

5 kpl vähintään 80m 0 rataa, 
joista vähintään yksi 
poniratsastajan ratsastamana. 

5 kpl vähintään 90m 0 rataa, 
joista vähintään kaksi 
poniratsastajan ratsastamana. 

5 kpl vähintään 100m 0 rataa, 
joista vähintään kaksi 
poniratsastajan ratsastamana. 

5 kpl vähintään 110m 0 rataa, 
joista vähintään kaksi 
poniratsastajan ratsastamana tai 
henkilökohtainen SM/PM mitali. 

 

pikkuponit alle 
130cm 

5 kpl vähintään 70m 0 rataa, 
joista vähintään yksi 
poniratsastajan ratsastamana. 

5 kpl vähintään 80m 0 rataa, 
joista vähintään kaksi 
poniratsastajan ratsastamana. 

5 kpl vähintään 90m 0 rataa, 
joista vähintään kaksi 
poniratsastajan ratsastamana. 

5 kpl vähintään 100m 0 rataa, 
joista vähintään kaksi 
poniratsastajan ratsastamana tai 
henkilökohtainen SM/PM mitali. 

            

Kenttä 

ylikokoiset 

5 kpl vähintään tutustumisluokka 
tulos luokan puolivälin 
paremmalla puolella, vähintään 
yksi poniratsastajan 
ratsastamana. 

5 kpl vähintään harrasteluokka 
tulos luokan puolivälin 
paremmalla puolella. 

5 kpl vähintään harrasteluokka 
tulos luokan puolivälin 
paremmalla puolella. 

5 kpl vähintään helppo tulos 
luokan puolivälin paremmalla 
puolella. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

isot ponit 

5 kpl vähintään tutustumisluokka 
tulos luokan puolivälin 
paremmalla puolella, vähintään 
yksi poniratsastajan 
ratsastamana. 

5 kpl vähintään 
tutustumisluokka tulos luokan 
puolivälin paremmalla puolella, 
vähintään kaksi poniratsastajan 
ratsastamana. 

5 kpl vähintään harrasteluokka 
tulos luokan puolivälin 
paremmalla puolella, vähintään 
kaksi poniratsastajan 
ratsastamana. 

5 kpl vähintään helppo tulos 
luokan puolivälin paremmalla 
puolella, vähintään kaksi 
poniratsastajan ratsastamana tai 
henkilökohtainen SM/PM mitali. 

 

pikkuponit alle 
140cm 

5 kpl vähintään tutustumisluokka 
tulos luokan puolivälin 
paremmalla puolella, vähintään 
yksi poniratsastajan 
ratsastamana. 

5 kpl vähintään 
tutustumisluokka tulos luokan 
puolivälin paremmalla puolella, 
vähintään kaksi poniratsastajan 
ratsastamana. 

5 kpl vähintään tutustumisluokka 
tulos luokan puolivälin 
paremmalla puolella, vähintään 
kaksi poniratsastajan 
ratsastamana. 

5 kpl vähintään harrasteluokka 
tulos luokan puolivälin 
paremmalla puolella, vähintään 
kaksi poniratsastajan 
ratsastamana tai henkilökohtainen 
SM/PM mitali.  

pikkuponit alle 
130cm 

5 kpl vähintään tutustumisluokka 
tulos luokan puolivälin 
paremmalla puolella, vähintään 
yksi poniratsastajan 
ratsastamana. 

5 kpl vähintään 
tutustumisluokka tulos luokan 
puolivälin paremmalla puolella, 
vähintään kaksi poniratsastajan 
ratsastamana. 

5 kpl vähintään tutustumisluokka 
tulos luokan puolivälin 
paremmalla puolella, vähintään 
kaksi poniratsastajan 
ratsastamana. 

5 kpl vähintään tutustumisluokka 
tulos luokan puolivälin 
paremmalla puolella, vähintään 
kaksi poniratsastajan 
ratsastamana tai henkilökohtainen 
SM/PM mitali. 

            

 Kouluratsastus Mikäli ratsastaja on poni-ikäinen lasketaan  % määrää kahdella 2 prosenttiyksikköllä  ts. vähimmäisvaatimus 58%. 

 Esteratsastus Aluetason luokissa esteratsastuksessa on ratamestarin oltava SRL:n hyväksymä (ei vakioratoja tai harjoittelijoita). 

 

          Kaikki lajit 
 
Eri lajien suorituksia voi yhdistellä vapaasti. esim. (1 ke + 2 ko + 2 
re)   

 

 


