Generelle regler for bruksklasser

1. Generelt

a)

Alle deltagere og personer i forbindelse med arrangementet skal utvise passende oppførsel.

b) Hvis dommeren vurderer en ponni til å ikke være i helsemessig forsvarlig tilstand (og hold) til å kunne klare
en klasse, kan dommeren utelukke ponnien fra klassen. Det er alene dommerens avgjørelse.

c) Ved all ridning på ponnier på plassen skal godkjent ridehjelm og sikkerhetsforsvarlig fottøy benyttes.
(Personer på 15 år og under skal bære godkjent ridehjelm ved all ferdsel i ringen.)

d)

En groom skal være 16 år, og ha noe kjennskap til hester.

e) Alt utstyr (sal, trinse, sele og vogn) som benyttes, skal alltid være i sikkerhetsmessig forsvarlig stand.
Stigbøyler bør være sikkerhetsstigbøyler. Dette er dommerens avgjørelse og en equipage kan utelukkes fra
klassen hvis sikkerheten for equipagen eller omgivelsene ikke er forsvarlig.

f)
All opphold og ferdsel på plassen er på eget ansvar. Arrangørene fraskriver seg et hvert ansvar for skader,
tyveri eller sykdom på/av hester/ponnier samt utstyr og personer.

g)

Hvis personer eller ponnier bortvises, trekkes eller diskvalifiseres tilbakebetales ikke startkontigenten.

h) Sponsor- og stutteri-navn er ikke tillatt, synlig, på deltageres tøy og tilbehør i ringen og kan medføre
bortvisning fra klassen.

i)
I tvilsspørsmål er det dommerens avgørelse som er gjeldende, eller, hvis ikke annet er anført, reglene fra
”The National Pony Society” som er gjeldende.

2. Ponnien

a)

Klassene er åpne for ponnier oppfyller NPA’s krav for deltagelse i aktiviteter.

b)

Ponniens alder regnes fra 1. januar det året den er født.

c)

Alle ponnier som ris skal være minst 4 år.

d) Hvis ikke annet er oppført er hopper med levende føll, som har føllet innenfor siste 6 månedene utelukket
fra deltagelse, men grensen er 4 måneder ved deltagelse i Leading Rein. Såfremt føllet er dødt, skal dette
dokumenteres.

e) Alle ponnier kan bli målt, hvis klassens dommer eller arrangørene ønsker dette. Om ponnien måles for stor
eller liten til den påmeldte klassen, flyttes ponnien til den rette klasse.

f)
Alle ponnier kan få deres identitet sjekket hvis en dommer eller arrangørene ønsker dette. Om ponniens
identitet ikke er korrekt, utelukkes den fra deltagelse ved arrangementet.

g) Ponnier som utviser en oppførsel som gjør den til fare for seg selv, og/eller andre, kan på dommerens, eller
arrangørenes anmodning bortvises fra bedømmelsen/arrangementet.

h)

i)

B-registrerte ponnier kan delta. Hvis der er nok påmeldte opprettes det en egen klasse for disse ponniene.

Det er ønskelig at ponniens klargjøring følger NPA´s anvisninger for rasen.

j) Ponniene inndeles i følgende grupper etter høyde, hvis ikke annet er oppført i invitasjonen. Dette forutsetter
nok påmeldte, arrangørene setter sammen klassene etter antall påmeldte.

Gruppe 1: under 107 cm

Gruppe 2: 107,1 cm til 130 cm

Gruppe 3: 130,1 cm til 140 cm

Gruppe 4: 140 cm til 148 cm

Gruppe 5: over 148 cm

3.Utstyr

a) Hvis ikke annet er anført er det valgfritt hvilket bitt som brukes, valget kan påvirke dommerens
bedømmelse.

b)

Alle Novice/unge ponnier (ponnier til og med 6 år) skal likevel alltid bruke trinsebitt.

c) I alle Lead Rein-klasser skal ponnien bruke trinsebitt. Leietauet skal festes i neseremmen. Tøylene skal gå
direkte fra bittringene til rytterens hånd.

d)

Hjelpetøyler er ikke tillatt, med mindre det er oppført noe annet.

e)

Med mindre annet er oppført, er det ikke tillatt at ponnien bruke annet enn trinse og sal.

f)

Dommeren kan alltid be om/tillate endringer i utstyr.

4. Rytter/kusk/mønstrer/groom

a) Ryttere, kusker, mønstrer og grooms bør alltid være pent og rent, og ryddig påkledd når de oppholder seg
i/på ringen/banen. Det er ønskelig at påkledningen er i engelsk stil. Det er ønskelig, at ryttere, kuske og
fremvisere bærer tweedjakker. Mørke konkurransejakker/tettsittende genser er et alternativ, men antrekk skal
være ryddig, stilrent, og uten distraherende detaljer. Fremtoning (herunder påkledning) av ryttere, kusker,
mønstrer og grooms kan ha innflytelse på dommerens bedømmelse. I Lead Rein er det ønskelig, at rytter og
groom matcher hverandre.

b) Sporer er ikke tillatt. Pisk må ikke overstige 76 cm i lengden, og kan etter dommerens ønske måles. Hvis
pisken er for lang, kan dommeren velge at diskvalifisere equipagen fra klassen.

c)

Rytter/kusk/mønstrers alder regnes fra 1. januar i fødselsåret.

d)

Rytter/kusk/mønstrer skal være 3 år for å delta.

e) Rytter/kusk som rir/kjører med hingst skal for de små rasene (Dartmoor, Exmoor, Shetland og Welsh A og B)
være minst 11 år. For de store rasene (Connemara, Dales, Fell, Highland, New Forest og Welsh C og D) skal
rytter/kusk være minst 14 år. Part Bred deles ved 135 cm. Mønstrer av hingster skal være 14 år, uansett størrelse
på ponni.

f)
Det kan settes opp egne klasser for hingster med ryttere under den fastsatte alderen. Hvis rytter/kusk er
under den fastsatte alderen, skal hingsten følges av en groom. Groomen må ha et leietau festet til hingsten.
Leietauet skal festes til bittet. (dette kan have innflytelse på dommerens bedømmelse). Hvis en kusk er under den
fastsatte alder, skal de være ekstra tøyler til en groom.

g) Hvis en kusk er 12 år eller yngre skal det være ekstra tøyler til en groom på vognen. Ved kusker på 15 år og
yngre, skal det være en groom på vognen.

5. Ekvipagen

a) Hvis ikke annet er nevnt, er det ingen øvre aldersgrense for rytter/kuskens alder i forhold til ponniens
størrelse. Det er likevel ønskelig at equipagen er harmonisk. Dommeren kan bortvise ponnier med for høye/tunge
ryttere. Harmonien kan ha innflytelse på dommerens bedømmelse.

6. Dommeren

a)

Dommeren skal være godkjent utfra ”The National Pony Society” krav til dommere.

7. Klasser

a) En equipage kan nektes deltagelse i en klasse, hvis equipagen kommer for sent. Tidsfristene er som følger:
Rideklasser; når klassen setter i trav. Working Hunter; 5 min etter siste ponni har hoppet. Stryk fra klassen er
dommerens avgjørelse.

b) Klasser med mange deltagere kan deles og/eller det kan benyttes to dommere som bedømmer hver sin del
av klassen.

c)

Kjøreklasser følger regler og bedømmelse for Rideklasser.

8. Bedømmelse

a)

I ringen/på banen må det bare befinne seg personer som er utpekt av arrangørene eller dommeren.

b) Dommeren bør medbringe reglene for bruksklasser (utarbeidet av NPA) og regelboken fra ”The National
Pony Society”, da det er dommerens avgjørelse som er gjeldende.

c)

Dommeren kan ikke benytte katalogen for arrangementet før og under bedømmelsene.

d) Ponniens klargjøring har innflytelse på bedømmelsen. Det er ønskelig at klargjøringen følger NPA´s
retningslinjer for rasene.

e)

Ridning og manerer (for både ponni og rytter)vektes med 60%.

f)

Type og rammer vektes med 40 %.

g)

Hvis eksteriørbedømmelse inngår i klassen, er det tillatt å få hjelp fra en groom til av- og påsaling.

h)

Hvis det dømmes Føllhoppe-klasser skal føllets kondisjon inngå i bedømmelsen.

i)
For Working Hunter klasser kan det være avvikelser fra ”generelle regler for Bruksklasser” og ”Generelle
regler for Working Hunter klasser” skal følges.

j)

Ponnien bør bære seg i en naturlig holdning og på bakparten.

