RAVIPONIN MITTAUSOHJEISTUS

päivitetty 2.1.2014

Voimassa 1.1.2014 alkaen.

Poni tunnistetaan ja mitataan aina ennen uran ensimmäistä kilpailua ja mittaustulos merkitään
raviponin passiin. Ponin passi on oltava mukana aina kuljetustilanteissa uusien säädösten mukaisesti. Lisäksi 4-6-vuotias poni mitataan vuosittain aina ennen kalenterivuoden ensimmäistä kilpailua.
7-vuotiaana poni tunnistetaan ja suoritetaan loppumittaus ennen kalenterivuoden ensimmäistä
kilpailua. Jos poni aloittaa uransa vanhempana sille suoritetaan loppumittaus ensimmäisen kilpailun yhteydessä. Kaikki ponit tunnistetaan ja mitataan uransa ensimmäisen kilpailun yhteydessä,
vaikka niillä olisi aiempia mittaustuloksia esim. näyttelyissä suoritetuista mittauksista.
Mikäli kilpailupaikalla ei ole asianmukaista mittaa, voi tuomaristo vaatia ponin virallisen mittaustodistuksen ennen seuraavaan kilpailuun ilmoittamista. Mikäli vaaditussa virallisessa mittauksessa poni mitataan ylikorkeaksi mitätöidään edeltävä kilpailu, jossa mittausta ei pystytty suorittamaan.

Mittaustulokseksi kelpaa myös virallinen mittaustodistus, jolloin mittauksen suorittaa Suomen
Hippoksen nimeämä virallinen mittaaja. Virallinen mittaus on suositeltavaa aina, jos ponia epäillään ylikorkeaksi. Mittaustodistus toimitetaan Suomen Hippoksen raviurheilupalvelut -osastolle ja
se voi olla Ratsastajainliiton tai Suomen Hippoksen virallisen mittaustodistuslomakkeelle merkitty.
Mittaustodistus tai sen kopio tulee olla mukana kilpailuissa. Ennen kilpailupäivää tehty virallinen
mittaustodistus ei saa olla kuukautta vanhempi. Tarvittaessa ylikorkea poni siirretään siihen kategoriaan, johon se säkäkorkeutensa mukaan kuuluu.
Mittaustulos on säkäkorkeus ilman kenkiä (eli kenkien paksuus vähennetään tuloksesta vähennys
voi olla enintään 10 mm.) Ponin omistaja/kilpailuttaja vastaa siitä, että ponin passissa tms. on
merkintä voimassa olevasta mittauksesta. Kilpailun yhteydessä tehty mittaustulos on voimassa
kalenterivuoden loppuun. Mittaustulokset tallennetaan Hippoksen Heppa-järjestelmään
→ Raviradan kilpailusihteeri toimittaa tiedot tunnistettavista/mitattavista poneista
eläinlääkärille samassa yhteydessä kuin listan muista tunnistettavista hevosista.
→ Mittaustulos ja tunnistus merkitään tunnistuspöytäkirjaan
(kohtaan huomautukset) sekä Heppa-järjestelmään
→ Kopio mittaustuloksesta toimitetaan kilpailuosaston postin mukana Hippokseen
Toimenpiteen voi suorittaa ravien eläinlääkäri tai muu toimihenkilö sekä Suomen Hippoksen nimeämä virallinen mittaaja. (esim. kunnaneläinlääkärin suorittamaa mittausta ei hyväksytä). Ohessa lista Suomen Hippoksen virallisista mittaajista. Jos käytetään virallista mittaajaa, omistaja huolehtii aiheutuvista kustannuksista itse.
A-kategorian poneilla säkäkorkeus saa olla enintään 107 cm. Mittaustulokseksi merkitään tarkka
mitta ja jos säkäkorkeus on lähellä 107 cm, tulokseksi merkitään esim. 106,8 cm. Merkintää ”alle
107 cm” ei tule käyttää. Vastaavasti jos säkäkorkeus ylittää 107 cm, tulokseksi merkitään esim.
107,5 cm. B-kategoriassa säkäkorkeus saa olla 107,1 - 130 cm.

MITTAUSTILANNE
Mittauspaikan pitää olla tasainen ja kova, vähintään 1 x 3 metrin alue. Ponin omistajan tulee huolehtia siitä, että ponia on helppo käsitellä ja ettei se pelkää mittaamista. Poni esitetään mitattavaksi riimussa ilman kuolaimia. Ponia tulee käsitellä rauhallisesti. Poni esitetään mitattavaksi sellaisessa fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa, että mittaustulos mittaajan arvion mukaan on luotettava.
MITTA
Mitassa tulee olla vesivaaka tai luotilanka ja sen maahan osuvan pään tulee olla metallia. Myös
laser-mittaa voi käyttää.
MITTAUSMENETTELY
Poni mitataan joko ilman kenkiä tai kaikki neljä kaviota asianmukaisesti kengitettynä. Jos poni mitataan ilman kenkiä, tulee kavio vuolla kuten kengitystä varten. Varvasakselin tulee olla suora.
Mitattaessa ponin tulee seisoa etujalat vierekkäin ja kohtisuoraan maahan nähden (etäisyys kavioiden etureunasta korkeintaan 15 cm). Painon tulee olla tasan molemmilla takajaloilla, joiden tulee olla mahdollisimman kohtisuoraan maahan nähden. Takakavioiden välinen etäisyys ei saa olla
suurempi kuin 15 cm. Pään ja kaulan tulee olla luonnollisessa asennossa. Mittaus suoritetaan sään
korkeimmalta kohdalta (ts. välittömästi viidennen rintanikaman okahaarakkeen yläpuolelta). Paikka voidaan tarvittaessa merkitä esim. liidulla ennen mittausta.
VÄHENNYKSET
Jos poni on kengitetty, mitataan kengän ja mahdollisen kiilan ja pohjallisen paksuus, joka vähennetään saadusta mitasta. Vähennys voi olla enintään 10 mm (sisältäen mahdolliset hokit). Kengän
paksuus voidaan vähentää, jos ponin etujalat on kengitetty.
PONIN OLLESSA YLIKORKEA
Mittaustuloksen ylittäessä sallitun rajan poni ei voi osallistua lähtöön, johon sillä ei ole kilpailuoikeutta. Mittauksessa on oltava tarkka ja ponin ollessa ylikorkea poni ei siis voi osallistua ko. kilpailuun. Ylikorkea A-poni siirretään automaattisesti B- kategoriaan.
Nuorelle voi olla suuri pettymys, jos poni todetaan ylikorkeaksi. Tilanne on kuitenkin selvitettävä ja
taustajoukoille kerrotaan mahdollisuus ponin viralliseen mittaukseen. Virallisen mittauksen suorittaa Suomen Hippoksen nimeämä virallinen mittaaja. Virallinen mittaus on suositeltavaa aina, jos
ponia epäillään ylikorkeaksi. Ohessa on Suomen Hippoksen nimeämien virallisten mittaajien listaus.
Jos ponista toimitetaan virallinen mittaustodistus Suomen Hippokseen, poni siirretään siihen kategoriaan, johon se sen perusteella kuuluu.

VIRALLISET PONIMITTAAJAT
Virpi Ylitalo, 040 7473 432, Varsinais-Suomen Hevosjalostusliitto, Turku
Outi Ruottinen, 044 7910600, Etelä-Savon Hevosjalostusliitto, Mikkeli
Sonja Skogberg 0500 630 492, Nylands läns Hästavelsförbund, Karjaa
Jenni Timlin 0400 958 581, Kymen -Karjalan Hevosjalostusliitto ry, Pohja-Lankila
Hannu Rantala 0500 745913, Etelä-Suomen Hevosjalostusliitto, Lahti
Hämeen Hevosjalostusliitto, 03 222 9685, 0400 454 840, Tampere
Jukka Kilpinen, 03 433 4888, Forssa
Katri Helminen, Jokilaakson eläinklinikka, 08 428811, Ylivieska
Markku Nisula, Pohjanmaan Hevosjalostusliitto, 0500 921 527, Oulu
Satakunnan alueen Hevosjalostusliitto, 02 635 9100, Pori
Timo Nurttila, Seinäjoen raviradan Hevosklinikka, 050 3620253, Seinäjoki
Piia Vaakanainen 050 4417524 Pohjois-Karjalan Hevosjalostusliitto ry, Joensuu
Kainuun Hevosjalostusliitto ry, 044 361 7193, Kajaani
Jukka Taimen 0400 224154, Lieto
Sari Piirainen, 040 849 6958, Keski-Suomen Hevosjalostusliitto, Jyväskylä
Laukaan Eläinsairaala Oy, 010 320 6050, Vihtavuori

