TOILETTAGE PONY
STIJLSPRINGEN 2017 – Selectiewedstrijd
Wedstrijd:
Datum:

Startnr.:
Ruiter:

Pony:

Voor LRV-leden : Sint Jorisschild op ruiterpet
Verzorging pony (max 10 p)
1) Manen en maantop: uitgekamd en gelijk - gevlochten vanaf halve finale
2) Staart: zuiver, gekamd, geen stro – vlechten vrij
3) Ogen: zuiver en verzorgd.
4) Neus: zuiver en verzorgd.
5) Oren: zuiver en verzorgd.
6) Overtollig haar verwijderd (voelharen niet afgeschoren)
7) Zuiver en kort haarkleed (geschoren in halve finale)
8) Zuivere benen
9) Hoeven: verzorgd en ingevet
Verzorging materiaal, en correcte optoming (max 15 p)
1) Hoofdstel: Correct gebruik van alle passanten, geen loshangende riempjes
2) Neusriem: afhankelijk van soort: op maat en correct gesloten
3) Keelriem: Ruimte tss keel en keelriem: een kleine rechtopstaande vuist
4) Sperriem: naar beneden toe gesloten (niet naar boven en nog eens door de lus
gestoken)
5) Bit: correcte maat, gepoetst voor het optomen
6) Lengte teugels: uiteinde teugels niet onder de bovenkant van de stijgbeugel;
knopen in de teugels zijn niet toegelaten
7) Stijgbeugels: min 1 vinger breder dan breedste deel voet, riem en stiknaden in
goede staat.
8) Stijgbeugelriemen: Geen flapperend uiteinde (afknippen of wegplooien).
9) Goed passend zadel, met juiste ligging en voldoende ruimte thv de schoft.
10) Singel voldoende aangespannen en passend.
11) Zadeldoek passend en zuiver
12) Beenbeschermers zijn passend (conform FEI reglement Jonge Paarden)
13) Martingale/borstriem correct aangebracht en passend. Veilig: stoppertje op
martingale + vlinder aan de teugels
14) Materiaal is PERFECT gepoetst
Uniform (max 5p)
1) Propere laarzen of chaps, zweep, sporen
2) Correct passende ruiterpet
3) Correct passende en propere veiligheidsvest
4) Verzorgd uniform (clubuniform met witte rijbroek of ruiteruniform)
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