REGLEMENT VAN ONDERZOEK (SHETLAND) RIJPONY
Condities:
Afmetingen rijbaan: minimum 20 x 40 meter
Optoming pony:
Trenshoofdstel met africhtingsneusriem, Engelse – of gecombineerde neusriem, enkele dikke
trens (metaal of rubber), enkele of dubbele teugel. Het gebruik van hulpteugels, bandages,
pijpkousen en strijklappen is niet toegestaan. Bij het afleggen van de springproef zijn
peesbeschermers of pijpkousen toegestaan. Het gebruik van knopsporen is toegestaan mits
deze niet langer dan 3 cm zijn. Een karwats van maximaal 75 cm lengte mag eveneens
worden gebruikt. De amazone of ruiter die de pony rijdt, dient een veiligheidscap te dragen.
Onderzoek:
Voordat de pony ten aanschouwe van de jury wordt opgezadeld moet de pony in stap en draf
aan de jury worden getoond. Bij onregelmatige gangen, bijv kreupelheid, mag de
onderstaande proef niet worden afgelegd.
1. het te onderzoeken dier dient door de ruiter ten aanschouwe van de jury aan een
halster te worden voorgebracht, een hoofdstel te worden aangedaan, opgezadeld te
worden en te worden bestegen. Tijdens het optomen, opzadelen en opstijgen mag het
dier door een ander persoon aan het hoofd worden vastgehouden.
2. Het afleggen van de onderstaande proef. Tijdens de proef dient men licht te rijden in
draf, tenzij doorzitten wordt gevraagd.
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Jury zit bij C
1.
Bij A - X binnenkomen in arbeidsdraf. Tussen X en G halthouden en groeten.
2.
Voorwaarts in arbeidsdraf. Bij C rechterhand.
3.
B – E- B grote volte.
4.
Bij A slangenvolte met 3 bogen
5.
Tussen C en M in stap overgaan.
6.
M – X – K van hand veranderen en daarbij de pony de hals laten strekken.
7.
Voor A de teugels op maat maken. Tussen A en F arbeidsdraf.
8.
B – E – B grote volte.
9.
Bij C slangenvolte met 3 bogen.
10.
Tussen F en M middendraf. Bij M arbeidsdraf.
11.
Voor C doorzitten. Tussen C en H in arbeidsgalop links aanspringen. A – X – A
grote volte.
12.
Tussen F en M verruimen. Tussen K en A in draf overgaan.
13.
F- X- H van hand veranderen in middendraf. Bij H arbeidsdraf.
14.
Voor C doorzitten. Tussen C en M in arbeidsgalop rechts aanspringen. A – X – A
grote volte.
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Tussen K en H verruimen. Tussen M en B arbeidsdraf. Voor A in arbeidsstap
overgaan.
Bij A afwenden. Tussen X en G halthouden en groeten. Voorwaarts in vrije stap
over C- H- E-A- de rijbaan verlaten.
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3. Het afleggen van een springproef door middel van het springen van een aantal
hindernissen. Er dient een parcours van 4 hindernissen met 8 sprongen gereden te worden.
Elke hindernis dient twee keer te worden gesprongen.
Het parcours bestaat uit de volgende hindernissen:
- hindernis 1 en 5: kruis, hoogte 45 cm, grondlijn 10 cm
- hindernis 2 en 6: steilsprong van 2 of meer bomen, hoogte 45 cm, grondlijn 10 cm
- hindernis 3 en 7: parallel oxer, voor 2 bomen, achter 1 boom (hoogte 40 en 40 cm,
breedte 40 cm) grondlijn 10 cm
- hindernis 4 en 8: oplopende oxer, voor 2 bomen, achter 1 boom (hoogte 30 en 40 cm)
grondlijn 0 cm
Voor de plaatsing van de hindernissen wordt verwezen naar onderstaande schets.
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Het is toegestaan dat hindernis 1 en 2 1x worden gesprongen, voordat aan het officiële
parcours begonnen wordt. De hindernissen mogen daarbij, op verzoek, verlaagd worden.
De hindernissen dienen achter elkaar in de volgorde 1,2,3,4, 5,6,7,8 gesprongen te
worden, zonder dat er tussen de hindernissen voltes (bijv 1x de rijbaan rond) worden
gereden. Na 3 ongehoorzaamheden dient de proef beëindigd te worden.
Het is toegestaan dat een andere ruiter of amazone de springproef aflegt.
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Beoordeling:
De jury zal bij de verrichtingen de volgende onderdelen beoordelen:
1. wijze van gaan in stap
2. wijze van gaan in draf
3. wijze van gaan in galop
4. Balans, houding en souplesse/ wendbaarheid (2x)
5. Gehoorzaamheid, het zich laten rijden
6. Karakter en temperament
7. Overgangen (2x)
8. Wijze van springen, afdruk en techniek, vermogen
9. Wijze van het in de hand staan bij het springen
Aan de cijfers dient de volgende betekenis gegeven te worden:
0 niet uitgevoerd
4 ruim onvoldoende
8 goed

1 zeer slecht
5 onvoldoende
9 zeer goed

2 slecht
3 tamelijk slecht
6 voldoende 7 ruim voldoende
10 uitmuntend

Op grond van bovenstaande bevindingen wordt de pony op geschiktheid als rijpony
ingedeeld in de kwaliteitsklassen:
AA wanner de som tenminste 90 bedraagt en geen cijfer lager dan 8 voorkomt.
A wanneer de som tenminste 88 bedraagt en voor (gehoorzaamheid) tenminste een 7 is
gegeven
B wanner de som 77 bedraagt en voor (gehoorzaamheid) tenminste een 6 is gegeven
C wanneer de som tenminste 66 bedraagt en voor (gehoorzaamheid) tenminste een 6 is
gegeven
Datum laatste wijziging: 11 februari 2013.
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