Kilpailukutsu:

LAATUARVOSTELU 2022

Paikka:

Hevosopisto, Ypäjä

Luokat:

Luokka 101 Estehevoset 18.8.2022
Luokka 102 Kenttähevoset 21.8.2022
Luokka 103 Askellajihevoset 21.8.2022

Osallistumissäännöt:

1. Osallistumisoikeus
Laatuarvosteluun voivat osallistua vuonna 2018 syntyneet lämminveriset ratsuhevoset
ja vuonna 2017 syntyneet, varsoneet tammat, joilla ei ole varsa alla. Hevosen tulee
olla:
- FWB-kantakirjan pääosastoon merkitty ja polveutua jalostukseen hyväksytystä̈
isäoriista
tai
- muuhun FWB-jalostusohjelman hyväksymään kantakirjaan rekisteröity ja täyttää
polveutumisvaatimukset
Hevosen tulee olla merkitty Suomen Hippoksen rekisteriin ilmoittautumispäivään
mennessä. Ainoastaan viranomaistietokantaan merkityllä̈ hevosella ei ole
osallistumisoikeutta. Mikäli epäilet hevosesi osallistumisoikeutta, olethan yhteydessä
sanna.uotila@hippos.fi tai p. 040 5062196 hyvissä ajoin ennen ilmoittautumista.
Osallistumisoikeutta ei ole rajattu ainoastaan yhteen luokkaan.

2. Arvostelukohteet
Askellajihevoset: Mittaus ja tunnistetiedot, askellajikoe ratsain ja rakennearvostelu
Kenttähevoset: Mittaus ja tunnistetiedot, maastoesteitä sisältävä esterata,
askellajien arviointi ratsain ja rakennearvostelu
Estehevoset: Mittaus ja tunnistetiedot, esterata ja rakennearvostelu

3. Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu Kipan kautta (Nuorten Hevosten Festivaali, Hevosopisto).
Estehevoset Luokka 101

14.8.2022 mennessä

Askellaji- (Luokka 103) ja kenttähevoset (Luokka 102) 14.8.2022 mennessä

www.finnishwarmblood.fi

www.hippos.fi

4. Osallistumismaksut
Osallistumismaksu on 100 €/hevonen (ilmoittautumismaksu 10 € + lähtömaksu 90 €)
tai FWB-yhdistyksen jäsenenä 80 €/hevonen (ilmoittautumismaksu 10 € +
lähtömaksu 70€).
Osallistumismaksu maksetaan kahdessa osassa. Ilmoittautuessa sitoudut
maksamaan molemmat maksut:
1) ilmoittautumismaksu 10€ maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Kipaan
2) lähtömaksu 90€/70€ FWB-yhdistyksen tilille FI10 6601 0001 1253 68 viimeiseen
ilmoittautumispäivään mennessä.
Laatuarvostelu on seuratason kilpailu, joten ratsastajalla tulee olla lisenssi voimassa
(hevosella ei).
Ilmoittautumisajan jälkeen perutuista ilmoittautumisista lähtömaksusta palautetaan
puolet (50%) vain eläinlääkärin-/lääkärintodistusta vastaan. Ennen ilmoittautumisajan
päättymistä perutut ilmoittautumiset eivät aiheuta ilmoittajalle kuluja. Peruutukset
ilmoittautumisajan
sisällä
Kipan
kautta,
ilmoittautumisajan
jälkeen
kilpailusihteeri@hevosopisto.fi tai kilpailun aikana p. 040 3563 983.

5. Palkinnot
Laatuarvosteluun osallistuminen kerryttää lajiensa parhaille FWB-hevosille
kasvattajapisteitä, joiden perusteella ratsuhevosten kasvattajapalkinnot maksetaan.
Palkinnot maksetaan hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä
osuudesta Veikkaus Oy:n tuotosta Maa- ja metsätalousministeriön kautta.
Kasvattajapisteitä jaetaan kunkin luokan viidelle parhaalle FWB-hevoselle 50 – 40 –
30 – 30 – 30.
Lisäksi kunkin lajin viiden parhaan hevosen omistajalle maksetaan sijoitussäännön
mukaan rahapalkkio 500 – 350 – 280 - 140 – 110 €.
Jokainen asianosainen on vastuussa tilinumeronsa tallentamisesta Hippoksen
OmaTalli-palveluun tai sen ilmoittamisesta FWB-yhdistykselle. Mikäli omistajien
palkinto-osuutta ei saada maksettua, siirtyy raha seuraavan vuoden palkintoihin.
Palkintojenjakoon kutsutaan kaikki sijoittuneet ratsain ja sijoittuneet palkitaan
ruusukkein. Palkintojenjaosta voi olla poissa ainoastaan puheenjohtajatuomarin
luvalla. Paras este-, kenttä- ja askellajihevonen loimitetaan. Lajiensa parhaat FWBhevoset saavat hopeiset palkintolautaset.

6. Muuta
Tapahtuma järjestetään Nuorten hevosten Festivaalin yhteydessä. Katso myös muut
luokat.
Lähtölistat julkaistaan Equipessä (kts. Kipan kilpailukutsu). Muista ottaa oma
numerolappu hevoselle mukaan. Tapahtumassa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä,
myös ratsastajan pukeutumisen ja hevosen varusteiden osalta. Hevosia ja esittäjiä
ei vakuuteta järjestäjän toimesta. Tilaisuuteen osallistuminen tapahtuu hevosen
omistajan ja kaikkien asianosaisten omalla vastuulla.

www.finnishwarmblood.fi

www.hippos.fi

8. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin
Kilpailun johtaja (Laatuarvostelu): Håkan Wahlman p. 040 544 2917
Stewardit: kts. Kipan kilpailukutsu
Tuomarit: Anne-Mari Pekonen (askellaji), Carl-Harry Frey (este ja kenttä), Maria Möller
(kenttä), Annu Stenqvist (rakenne, askellaji- ja kenttähevoset), Anna Pajanen (rakenne,
estehevoset), tuomaristo täydentyy vielä toisella askellaji- ja estetuomarilla

Lisätiedot
Askellajihevoset: Stella Hagelstam stella@stellahagelstam.fi p. 050 3313035
Kenttähevoset: Salla Varenti salla.varenti@aulangonratsastuskoulu.fi p.050 3521278
Estehevoset: Hanna-Maria Korpi hmkorpi@gmail.com p. 041 7030378
FWBY: Jani Peltola info@finnishwarmblood.fi p. 050 5626630
Suomen Hippos ry: Sanna Uotila sanna.uotila@hippos.fi p. 040 5062196

www.finnishwarmblood.fi

www.hippos.fi

