
Tervetuloa mukaan kisaamaan ponitaituruudesta 2021 
 
 Toteutetaan 2021  
 

3-4 osakilpailua Etelä Suomen alueella 
 

 
 
Suomen poniraviyhdistys auttaa ja tukee kilpailevia ratoja 
 
Jotta pääsisimme alkuun ja voisimme laittaa rattaat pyörimään :  
Nimetkää ratanne yhteyshenkilön ( voi olla useampi ) .  
Mukaan voitte houkutella lähiratoja joukkueeseen , esim kesäratoja . Yhdessä on 
hauskempaa.  
Tietovisaan voi valmistautua pitämällä vaikka  harjoittelukisoja tai teema iltoja  , 
missä käydään läpi  esim hevosen ruokinta , terve hevonen, ravivarusteita , 
erilaisia kenkiä – hevosen käsittely . Hyvä apuopas on mm SRL- hevostaitopas. 
Vinkkinä - Kevään tavoite ponikerhoissa voi olla SRL:n  hevostaitomerkin 
(merkkien ) suoritus . Sillä tiedolla pärjää pitkälle ���� 
 
Jokaisella kilpailevalla radalla on oma väri , kannustusjoukkoihin voi kuulua kaikki 
kynnelle kykenevät. Miettikää värinne , ja ilmoittakaa Ankille tai Erjalle . Itse 
kannustuskilpailussa voi /ja saada lyödä yli ����  Banderolleja , joku teema ja oma 
laulu ,mielikuvitusta peliin ! Banderollien teko voi olla teema jollekin tapaamiselle. 
Ollaan yhteydessä ja älkää epäröikö olemaan meihin yhteydessä ! 
yhteistyöterveisin 
 
Suomen Poniraviyhdistyksen ponitaiturikilpailuvastaavat 
 
Erja Mattila 
puh 045 111 7754 
mattilanerja( )gmail.com 
 
Anki Nyberg 
puh 050 5368614 
nyberg.ann-kristin( )elisanet.fi 
 
 
 
 
 
 



PONITAITURI – kilpailu 2021 
 
Ponitaituri kisa on kisa poniraviurheilun nuorimmille  
 
Suomen Poniraviyhdistys haluaa luoda yhteisöllisyyttä poniraviurheilijoiden, 
ravinuorten, ratojen ja vanhempien välillä. 
 
Tavoite: 
Kilpailun tavoite on luoda yhteisöllisyyttä, lisätä poniravinuorten ja -urheilijoiden 
vuorovaikutusta. Tehdä poniraviurheilua tutuksi ja luoda matala kynnys tutustua 
lajiin. Kannustaa enemmän nuoria mukaan ´´joukkuelajiin´´ poniraviurheiluun .  
Saada lisää nuoria mukaan poniraviurheiluun . Auttamaan nuoria löytämään silta 
poniraviurheilun ja raviurheilun välillä. Oppia uusia asioita ja uusia ihmisiä. 
 
Kilpailun rakenne  
4 rataa oli mukana piloottivuonna 2018 .  Jyväskylä ,Kouvola, Lahti ja  Mikkeli. 
Vuonna 2019 ajettiin osakilpailuja Loviisassa , Vermossa ja Kouvolassa. 
 
Vuoteen 2021 toivomme että ravinuoret aktivoituisi entistä enemmän ja 
ilmoittautuisi mukaan jo nyt jotta voimme lyödä lukkoon kilpailupäivät ratojen 
kanssa .Loviisa puolustaa vuoden 2019 voittonsa.  
Jos ravinuoret paikkakunnallasi ei osallistu voi koota joukkueen innokkaista 
tyypeistä joka haluavat osallistua kisaan.  
 
Vuonna 2021 jokaisella mukana olevalla radalla  ( tapaamisella ) ajetaan osalähtö ja  
kilpaillaan kannustuskilpailussa 
Mukana on Vermo- Loviisa -Lahti- ja Jyväskyla ( ovat suorittaneet digitehtävät )  
 
Vuoden 2019 Ponitaituri kisan voittaja Loviisan Ravinuoret isännöivät kauden 
ensimmäinen osakilpailu Loviisan raveissa 14.8.2021 
Seuraava on Vermon Poniraveissa 28.8.2021 
 
Seuraavat osakilpailut ovat syyskuussa  , sovitaan ilmoittautuneiden ravinuorten 
raviratojen kanssa päivämääristä. 
 
 
 
 
 
 



Tietovisa osa: 
On tänä vuonna toteutettu erillisenä digikilpailuna. 

 
Ponitaituri –lähtö  
Mahdollisuuksien mukaan 2-3 osallistujaa mukana kyseisistä ( rata kotiratana) 
ohjastajat jolla ratana kotiratana etuoikeus sarjaan ``ponitaiturit´´.  Poneja voi 
lainaohjastaa. Pisteet lasketaan 2 parhaimman ohjastajan tulosten mukaan. 
Laukattomasta lähdöstä saa suoritus  + 3 pistettä. Varoituksesta ja kilpailukiellosta 
ohjastajalle 0 pistettä. 
 
 
Kannustuskilpailu  
Kaikki saavat olla mukana kannustamassa oman radan valjakoita , maskotti , 
kannustuslakanat , laulut  Mielikuvitusta peliin . Saa olla ääntä ja väriä ����  
 
 
PISTEYTYS: 
Jokaisesta osakilpailusta YKSI joukkue voi saada maks 100 pistettä 
Jokaisesta osasta maks 50 p. 
 
Ponitaiturilähtö pisteet ( maks 50 p) 
Sijoitus antaa seuraavat pisteet : 
15,-14-13-12-11-10-9-8-7-6- 5-4-3-2-1  
Jokainen valjakko joka tekee hyväksytyn juoksun saa 3 boonuspistettä, 
Varoituksesta ja kilpailukiellosta ohjastajalle 0 pistettä. 
 
Joukkueen yhteenlasketut pisteet ratkaisee kilpailun pisteiden jaon eli :  
 50-45-40-35 
 
Kannustuskilpailu ( maks 50 p) 
 
Ääntä 10-9-8-7 
Värikkyyttä  10-9-8-7 
Maskotti  10-9-8-7 
Yhteishenkeä 10-9-8-7 
Paljous ( montako osallistujaa kannustusjoukossa) 10-9-8-7 
Oma laulu 10-9-8-7 
 
Joukkue jolla eniten pistettä : 50 p, seuraava 45 p, seuraava 40 p ja 35 p 
 



PALKINNOT:  
 
Jokaisella kerralla on osakilpailuvoittaja . 
Jokainen kerta palkitaan paras kannustusjoukkue ja ponilähdön kolme parasta . 
Eniten osakilpailuja voittanut ryhmä on kokonaiskilpailun voittaja. 
 
Osakilpailuvoittajat palkitaan jokainen kerta , pidetään palkitsemistilaisuus missä 
myös pientä tarjoilua. Kisassa ei vaan kilpailla, vaan opitaan uusia asioita ja 
luodaan uusia tuttavuuksia . 
 
Loppukilpailuvoittaja palkintaan Young Power gaalassa .  
Lisäksi joukkue saa Mika Lehtisen lahjoittaman  kiertopalkinnon vuodeksi 
 
Jokaiseen Ponitaituri-lähtöön Suomen poniraviyhdistys lahjoittaa palkintoloimen , 
kärkikolmikolle pokaalit ja ruusukkeet . 
 
 
 
 


