
MATCH SHOW 5.5.2012 
 

Mynämäen seudun ratsastajat ry. järjestää kaikille hevosille ja poneille avoinna olevan MATCH 

SHOWN 5.5.2012 Mynämäen Aseman koulun urheilukentällä (Opintie 5) alkaen klo 10.00. 

Näyttely on tarkoitettu kaikille kavioeläimille kokoon, näköön, ikään tai rotuun katsomatta! Kaikki 

ovat sydämellisesti tervetulleita mukaan! 

Jokainen osallistuja saa ruusukkeen ja arvostelun. Jonka lisäksi joka luokasta valitaan 3 parasta 

osallistujaa BIS-kehään. BIS-kehässä palkitaan 3 koko näyttelyn parasta, ruusukkein, pokaalein ja 

tavarapalkinnoin. Näyttelyssä jaetaan myös erikoispalkintoja kuten paras junioresittäjä, paras 

seniorhevonen jne. Näyttelyn paras WPB/ratsuponijalostukseen hyväksytyn rotuinen ponitamma 

palkitaan ilmaisella astutusmaksulla (vuonna 2012) oriille Pionier's Sjoerd. 

 

 Lisätietoja näyttelyyn tulijoille: 
1.  Luokat: 

 1. Ponit  2. Hevoset  3. Nuoret (0-3 v.) 

 

2. Ilmoittautumismaksu 15 €/per hevonen (MySeRan jäsenille 12 €) maksetaan tilille viim. 

28.4.2012. Maksu palautetaan poisjäännissä vain (eläin)lääkärin todistusta vastaan. 

 Mynämäen op. 528000-239863  - viestikenttään hevosen nimi 

3. Näyttelyn tuomarina V-SHL:n näyttelytuomari Marjukka Iltanen.  

4. Ilmoittautumiset sähköpostilla suvitsu@gmail.com tai puhelimella 044-0565333 lauantaihin 

28.4.2012 mennessä. Ilmoittautumisessa mainittava hevosen nimi, sukupuoli, rotu, syntymäaika, 

isä, emä ja emänisä. Muista mainita myös luokka sekä näytteille asettajan yhteystiedot. 

5. Näyttelyyn otetaan 50 ensimmäistä ilmoittautunutta, peruuttaneiden tilalle mahdollisesti jälki-

ilmoittautuneita. 

6. Oriin esittäjän tulee olla vähintään 18-vuotias!  

7. Kaikki hevoset ja ponit (lukuun ottamatta maitovarsoja) esitetään suitsittuna, kuolaimet suussa. 

Muistathan, että hevosen on oltava suitsittuna jo trailerista ulos otettaessa. Esittäjillä kypäräpakko!  

8. Huomioithan, että järjestäjä ei ole vakuuttanut osallistujia, joten jokainen osallistuu omalla 

vastuullaan.  

9. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden muutoksiin.  

10. Suosittelemme osallistujia noudattamaan rokotusmääräyksiä!  

11. Näyttelypaikalla on hyvin varusteltu puffetti. 

12. Aikataulut, ilmoittautuneet ja mahdollinen lisäohjeistus tulee näkyviin seuran nettisivuille 

www.mysera.net. 

13. Kanslian puhelinnumero kilpailupäivänä: 044-0565333.  

 

Sydämellisesti tervetuloa mukaan!  

Mynämäen Seudun Ratsastajat ry. 

mailto:suvitsu@gmail.com


 

Palkintoja ovat lahjoittaneet muun muassa: 

 

Nummen Talli :: http://www.nummentalli.webs.com/ 

Suvi Lerkki :: http://suvin.otokset.fi 

Suomen Shetlanninponiyhdistys :: http://shettis.com 

Suomen Connemarayhdistys :: http://www.connemara.fi/ 

Suomen New Forest –poniyhdistys :: http://www.newforestponi.com/ 

Suomen Russ-ponien Ystävät ry :: http://www.russit.net/ 

Tupsujalat ry ::  http://www.tupsujalat.com/ 

Hesburger 
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