SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE HELMIKUU 2014

SRL YLEISTÄ

SRL:n kevätkokousviikonloppu huhtikuussa - ilmoittautuminen päällä!
Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua vietetään tänä vuonna Hämeenlinnan Vanajanlinnassa 25.–
27.4.2014. Viikonloppuna järjestetään seuraseminaari, lajien koordinointikokous sekä tietenkin lauantaiillan huipennus, Ratsastusgaala. Palkintogaalassa juhlitaan vuoden 2013 menestyneimpiä urheilijoita,
seuratoimijoita, talliyrittäjiä. Ilmoittautuminen viikonloppuun on alkanut. Lunasta paikkasi tähtisateessa!
Lisätietoja ja viikonlopun ohjelmasisältö: www.ratsastus.fi/kevatkokous

Ehdotuksia Ratsastusgaalassa palkittaviksi
Suomen Ratsastajainliitto palkitsee vuosittain menestyneitä urheilijoita, hevosia sekä seuratoimijoita
Ratsastusgaalassa huhtikuussa. Jäsenistöllä on mahdollisuus tehdä ehdotuksensa vuoden palkittavista alla
olevalla lomakkeella 23. helmikuuta mennessä. Ehdotusten perusteella Ratsastusgaalan tuomaristo valitsee
voittajat ja ehdokkaat maaliskuun alussa alkavaan yleisöäänestykseen.
Tee ehdotuksesi palkinnon saajiksi täällä: https://my.surveypal.com/Ratsastusgaala2014
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Ratsastajainliitto Tampereen Hevoset-messuilla
Ratsastajainliitto on isosti mukana Tampereen Hevoset-messuilla huhtikuussa ja järjestää useita kokous- ja
koulutustilaisuuksia paikan päällä.

Ohjelmassa:

Lauantai 5.4.
o 13.00–17.00 Jäsensihteerikoulutus
Tila: Seminaaritila Mars
Jäsensihteerikoulutus on SRL:n jäsenseurojen jäsensihteerien valtakunnallinen yhteistapaaminen.
Tapaamisessa keskustellaan jäsensihteerin tehtävistä, vastuista ja velvoitteista, jaetaan kokemuksia ja
ratkotaan mm. jäsenrekisteristä nousseita käytännön kysymyksiä.

o 13.00–17.00 Ratsastuksen viestintäkoulutus
Tila: Myrsky & Tuuli
o 14.00–18.00 Liikkuva Ratsastaja -koulutus
Tila: Blenheim, Convair & Douglas
Liikkuva ratsastaja -oheisliikunnan ohjaajakoulutuksessa perehdytään ratsastuksen oheisliikuntaan
huomioiden lajin omat erityispiirteet sekä tarpeet. Liikkuva ratsastaja -koulutuksen tavoitteena on antaa
työkaluja monipuoliseen liikuntaan sekä ratsastuksen monipuolistamiseen urheiluna ja terveysliikuntana.
Koulutukseen voivat osallistua liikunnasta ja ohjaamisesta innostuneet henkilöt, liikunta-alan koulutusta ei
tarvita.

Sunnuntai 6.4.
o 12.00–16.00 Tallikohtaaminen
Tila: Seminaaritila Mars
Tallikohtaaminen on tarkoitettu liiton jäsentallien edustajille. Ohjelmassa rentoutusta ja stressinhallintaa
sekä kriisiviestintää. Lisäksi Laatutalleille ja Laatutallia suunnitteleville on illalla oma tapaaminen.

o 10.00–12.00 Ratsastuksen Sinettiseuratapaaminen
Tila: Fokker & Pyry
Ratsastuksen Sinettiseurojen verkostotapaaminen, jossa jaetaan hyviä käytäntöjä, käydään läpi liiton
teemavuotta sekä nuorisotoiminnan kehityshankkeita.

o 10.00–14.00 Liikkuva Ratsastaja -koulutus
Tila: Myrsky & Tuuli
Liikkuva ratsastaja -oheisliikunnan ohjaajakoulutuksessa perehdytään ratsastuksen oheisliikuntaan

2

huomioiden lajin omat erityispiirteet sekä tarpeet. Liikkuva ratsastaja -koulutuksen tavoitteena on antaa
työkaluja monipuoliseen liikuntaan sekä ratsastuksen monipuolistamiseen urheiluna ja terveysliikuntana.
Koulutukseen voivat osallistua liikunnasta ja ohjaamisesta innostuneet henkilöt, liikunta-alan koulutusta ei
tarvita.

o 16.00–18.00 Laatutallitapaaminen
Tila: Fokker & Pyry
Ratsastajainliiton Laatutalliyrittäjät ja tallineuvojat kohtaavat yhteisen kehitystyön merkeissä.

Kokoustilaan pääsee ilman messulippua. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet:
www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri

Hippos 2/2014 -lehden välistä löytyy kutsukortti Tampereen Hevoset 2014 -messuille. Kutsu oikeuttaa
yhden henkilön ilmaiseen sisäänpääsyyn messuille. Etu koskee liiton täysjäseniä. Mainostakaa etua osana
seuran jäsenkampanjaa ja kannustakaa jäseniänne maksamaan jäsenmaksu ajoissa. Hippoksen 2/2014
ilmestymispäivä on 13.3.2014 ja lehti on koko jäsenistöllä tästä viikon kuluessa. HUOM. Kysykää alueiden
kimppakyytejä ja lähtekää messuille koko seuran voimin!
Tampereen messuohjelma on esillä täällä: www.hevosmessut.fi.

JÄSEN- JA SEURAPALVELUT

Nuoria toimijoita etsitään - haku päällä!
Ratsastajainliitto käynnistää kevään 2014 aikana uuden nuorisoporukan nimeltään Nuoret Päättäjät.
Joukkoon etsitään nyt aktiivisia ja innokkaita nuoria, jotka haluavat olla mukana kehittämässä liiton
toimintoja. Lue lisää ja ehdota joukkoon seuranne nuorisoa!
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/ratsastuksen_nuoret_paattajat__hae_mukaan_uuteen_ryhmaan
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Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä kaipaa lisäjäsentä
Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä on ratsastuksen harrastetoiminnan asiantuntijayksikkö, jolla on
kokonaisvastuu Ratsastajainliiton seura- ja tallipalveluista. Johtoryhmä vastaa seuratoiminnan ja
tallijärjestelmän kehittämisestä sekä toimintojen vuosittaisesta suunnittelusta.
Johtoryhmään etsitään nyt yhtä uutta jäsentä. Jäseneltä edellytetään vankkaa asiantuntemusta ja
kokemusta seura- ja tallitoiminnasta. Ryhmään toivotaan erityisesti seuratoimijoiden ja/tai yksityistallien
näkökulmaa.
Oletko kiinnostunut? Hae rohkeasti mukaan!
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/seura_ja_tallipalveluiden_johtoryhma_etsii_jasenta_-_hae_mukaan

Ilmianna hyvä talli - uusi jäsenkamppis päällä
Ratsastuskoululaisen teemavuonna metsästetään myös uusia potentiaalisia jäsentalleja. Tekeekö seuranne
yhteistyötä tallin kanssa, joka ei ole vielä liiton jäsen?
Nyt on mahdollisuus ottaa osaa liiton jäsenkampanjaan, vinkata hyvästä tallista ja tavoitella
huippupalkintoja.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/ilmianna_hyva_talli

Jäsenetuesite 2014 valmistunut - uusia jäsenetuja!
Liiton vuoden 2014 jäsenedut esittelevä esite on valmistunut. Esitteitä voi tilata maksutta osoitteesta
sari.siltala@ratsastus.fi. Esite on tulostettavissa myös seuratoiminnan sivuilta.

HUOM. Ratsastusseurojen jäsenillä on helmikuun loppuun mennessä mahdollisuus lunastaa Hevosurheilulehden vuosikerta huippuedulliseen hintaan: 98 euroa keskiviikko ja perjantai -numerot tai 61 euroa pelkkä
perjantainumero! Toimikaa siis nopeasti ja levittäkää sanaa jäsenistölle! Tilaukset: puh. 020 760 500 tai
tilaukset@hevosurheilu.fi.
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Vuoden Ratsastusseura 2013 -kilpailu on käynnissä!
Ratsastajainliiton jäsenseuroille avoin Vuoden Ratsastusseura -kilpailu on käynnissä. Seurat voivat osallistua
mittelöön vuoden parhaimman seuran tittelistä vastaamalla kilpailulomakkeen kysymyksiin. Kisassa
huomioidaan seurojen vuoden 2013 toiminta.
Lisätietoja ja kilpailulomake: www.ratsastus.fi/vuodenratsastusseurat

Haku lasten ja nuorten laatuseuraksi päällä!
Sinettiseurat ovat nuorisourheilun laatuseuroja. Vuonna 1992 aloitettu Sinettiseuratoiminta on entisen
Nuoren Suomen (nykyisen Valon) ja urheilun lajiliittojen yhteinen toimintamalli, joka rakentuu lapsen ja
nuoren parhaan edistämiselle, lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle sekä lapsuuden kunnioittamiselle.
Toimintaa määrittelevät Sinettikriteerit.
Sinettiseuroja on eri urheilulajeista yhteensä 602. Ratsastuksella on tällä hetkellä 22 Sinettiseuraa. Haku
Sinettiseuraksi on taas käynnissä, ja se päättyy 31.5.2013.
Lisätietoja ja hakuohjeet: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/sinettiseurat

KUNTOLIIKUNTA

Liikkuva Ratsastaja -oheisliikunnan ohjaajakoulutus Tampereen Hevoset-messuilla
Liikkuva ratsastaja- hankkeessa koulutetaan oheisliikunnan ohjaajia, jotka voivat innostaa ja ohjata lapsia,
nuoria ja aikuisia oikeanlaisen oheisliikunnan pariin. Ohjaajan käytössä ovat valmiit liikuntatuokiomallit,
jolloin ohjaaminen on helppoa, ja sen voi toteuttaa lähes kuka tahansa koulutuksen käynyt, liikunnasta
innostunut henkilö.
Seuraavat koulutustilaisuudet järjestetään Tampereen Hevoset -messujen yhteydessä 5.-6.4.2014.
Ilmoittautuminen koulutuksiin on nyt alkanut.
HUOM. Liikkuva Ratsastaja -koulutuksen voi nyt myös hyödyntää Valo ry:n laajemmassa Liikuttaja koulutuksessa vapaavalintaisena lajikoulutuksena, mikäli innostuu ohjaamisesta lisää.
Lisätietoja koulutuksesta: www.ratsastus.fi/ratsastusliikuntana/liikkuvaratsastaja
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HEVOSTAIDOT JA HEVOSEN HYVINVOINTI

Valtakunnallinen Hevostaitomestaruuskilpailu Järvenpäässä 17.5.
Järvenpään Ratsastusseura ja SRL toivottavat kaikki juniorit mukaan kilpailemaan hevostaidoista tämän
vuoden Hevostaitomestaruuskilpailuun! Seurat voivat koota lisäksi 3 hengen joukkueita, joita voi samasta
seurasta tulla mukaan useampiakin. Kisaan kuuluu sekä teoriakoe että käytännönkoe, joiden esimerkkeihin
pääsee nyt ensimmäistä kertaa tutustumaan SRL:n nettisivuilla:
www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/hevostaitokilpailut/valtakunnalliset.
Samalta sivulta löydät myös tarkemman kisakutsun. Lisätietoja hevostaitokilpailuista yleisesti
www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/hevostaitokilpailut.

KILPAILUTOIMINTA

Kilpailukauden startti: Kilpailuluvat, aluelupakysymykset ja kilpailijan starttikurssi
Vuodenalku on kiireistä aikaa jäsensihteereille, kun kilpailulupia anotaan. Suositus kilpailulupien
myöntämiseen on päivitetty liiton nettisivuille:
www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailuluvat/kilpailulupien_myontaminen.
Muistuttakaa jäseniänne, että vanhoilla luvilla voi ilmoittautua vain kilpailuun, joka tapahtuu viimeistään
15.2. Eli vanhalla luvalla EI voi ilmoittautua kilpailuun, joka tapahtuu 16.2.
Vuoden 2014 koulu- ja esteratsastuksen aluelupakysymykset ovat saatavilla seurojen
sääntökoulutustilaisuuksiin alueassistenteilta, sanna.sassi@ratsastus.fi tai emmi.kupiainen@ratsastus.fi.
Ratsastajainliitolle on valmistunut myös vaihtoehtoinen sääntökoulutusmateriaali, Kilpailijan starttikurssi.
Starttikurssi on tarkoitettu kilpailijoille ja heidän huoltajilleen käytäväksi ennen ensimmäisiä kilpailuja.
Materiaaliin kuuluu Power Point esitys, kurssi-ilmoituspohja ja kutsukirje huoltajille. Materiaali löytyy liiton
sivuilta: www.ratsastus.fi/kilpailusaannot.
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Seuran tunnistautuminen Maksuturvaan
Suomen Maksuturva Oy tarjoaa Suomen Ratsastajaliiton kisajärjestelyihin liittyvät maksujenvälityspalvelut.
Maksujenvälittäjänä Suomen Maksuturva Oy on velvollinen tunnistamaan kaikki asiakkaansa.
Kaikkia ratsastusseuroja on pyydetty tunnistautumaan Kipassa olevan lomakkeen kautta kesästä 2012
lähtien. Tietojemme mukaan ette ole edelleenkään hoitaneet tunnistautumisvelvollisuuttanne. Suomen
Maksuturva ei tule jatkossa enää tilittämään maksuja niille seuroille, jotka eivät ole tunnistautuneet.
Olkaa hyvä ja hoitakaa tunnistautuminen pikapikaa osoitteessa, https://kipa.ratsastus.fi. Kirjaudu seurasi
tunnuksella ja klikkaa Kipan etusivulta ”Seuratiedot Maksuturvaa varten”. Tarkistathan, että jo täytetyt
tiedot ovat oikein. Tarvittaessa ota yhteyttä tuula.tella@ratsastus.fi tai p. 050 522 8622.

Kilpailujärjestäjille

Sääntömuutokset
Vuoden alussa voimaan astuneet lajisääntömuutokset on koottu lajeittain koosteiksi, jotka löytyvät
osoitteesta www.ratsastus.fi/kilpailut/saantomuutokset. Loput lajisääntömuutokset, mm.
kenttäratsastuksen osalta, astuvat voimaan 1.3. alkaen. Muutoksien julkaisusta tiedotetaan liiton
nettisivuilla. Tarkennuksia on tullut myös yleisen osan liitteisiin.
Varsinaiset sääntövihkot löytyvät materiaalisalkusta

Ohjeita kilpailujen järjestäjille
Tutustu SRL:n ohjeisiin kilpailujen järjestäjälle osioon netissä:
www.ratsastus.fi/kilpailut/ohjeita_kilpailunjarjestajalle

Sisältö:








Kipan ja Equipen ohjeita
Kutsujen tarkistamisohjeet
Ohje kilpailukuuluttajalle
Sääntöasiaa
Turvallisuusasiaa
Ympäristöasiaa
Tietoa SRL:n vuokrattavasta kilpailukalustosta
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Powercupin finaalille etsitään järjestäjää
Powercup on Suomen Ratsastajainliiton valtakunnallinen poni- ja junioriratsastajien kilpailu. Powercup on
yhdistetty kilpailu eli siihen kuuluu sekä koulu- että esteratsastuskoe. Junioreiden yhdistetty kilpailu
aloitettiin jo vuonna 1978 ja aiempina vuosina tämä cup on kulkenut muun muassa nimellä Villivarsa-cup ja
Hevoshullu Powercup.
Powercup kannustaa monipuoliseen harjoitteluun ja on hyvä ponnahduslauta kilparatsastajan uralla. Monia
kansallisissa ja jopa kansainvälisissä ratsastuskilpailuissa Suomelle mainetta niittäneitä ratsastajia onkin
nähty uransa alkuvaiheessa tämän cupin loppukilpailussa.
Hevoshullu Powercupissa kilpailijat suorittavat sekä esteratsastus- että kouluratsastuskokeen ja tulos
saadaan laskemalla yhteen sijaluvut. Pienimmän yhteenlasketun sijaluvun saanut ratsukko voittaa kilpailun,
tasatilanteessa ratkaisee kouluratsastuskokeen tulos.
Powercup aloitetaan helmi-maaliskuussa seuratason karsintakilpailuilla kautta maan. Aluekarsinnat
kilpaillaan kahdeksalla alueella keväällä tai alkukesällä.
Vuoden 2014 loppukilpailulle etsitään järjestäjää heinäkuun puoliväliin. Ajankohta on neuvoteltavissa.
Tiedustelut: Marian Seppälä, marian.seppala@ratsastus.fi, puh. 050 559 1171
Lisätietoa ja säännöt: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/Powercup

Lapsiratsastajille luokkia
Esteratsastuskomitea kannustaa kilpailujenjärjestäjiä avaamaan luokkia myös lapsiratsastajille. Helmikuun
alusta voimaan astuneiden sääntöjen mukaan junioreille avoin luokka on automaattisesti avoin myös
lapsiratsastajille. Lapsiratsastajat ovat ensi kertaa mukana Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen ikäryhminä.

Ratsastajan opas kilpailumaailmaan 2014
Ratsastajan opas kilpailumaailmaan on päivitetty tämän vuoden sääntömuutoksien myötä. Opas on
luettavissa ja tulostettavissa veloituksetta sähköisessä muodossa ja lisäksi tilattavissa valmiiksi tulostettuna
5 euron hintaan nettikaupasta www.sporttikauppa.fi. Hintaan lisätään posti- ja toimituskulut.
Ratsastajan opas kilpailumaailmaan pitää sisällään toimintaohjeita ratsastuskilpailuihin sekä
sääntökoosteen koulu- ja esteratsastuksen sekä yleisen osan kilpailusäännöistä.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/ratsastajan_opas_kilpailumaailmaan
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Kilpailukutsujen julkaiseminen
Kilpailusääntöjen yleisen osan mukaan kilpailukutsut tulee julkaista 4 viikkoa ennen ilmoittautumisen
päättymistä. Huomioittehan tämän laatimalla kutsut hyvissä ajoin ja toimittamalla ne tarkistettavaksi
ajoissa niin tuomariston puheenjohtajalle kuin kutsujen tarkistajalle. Kutsujen tarkistajat julkaisevat
kansalliset kutsut.
Lisätietoja ja tarkistajien yhteystiedot: www.ratsastus.fi/ohjeita_kilpailunjarjestajalle

Sääntöjen soveltaminen seurakilpailuissa
Seurakilpailuissa voidaan soveltaa kilpailusääntöjä tarkoituksen mukaisesti, esimerkiksi seuratason
kouluratsastuskilpailu, jossa halutaan rajata osallistujat määrään perustuen. Tuomariston puheenjohtajan
(TPJ) tulee hyväksyä sääntöjen soveltaminen. Seurakilpailujen kutsut tulee tarkistuttaa TPJ:llä ennen kutsun
julkaisua. Seurakilpailujen järjestäminen on ratsukoiden kehittymisen kannalta erittäin tärkeää.
Kansallisissa ja aluetason kilpailuissa osallistujamäärää ei voi rajoittaa määrällä, vaan rajoitteena tulee
käyttää muita perusteita esim. ratsastajien ikää. SRL:n sääntövaliokunta 27.2.2013

Esteratsastuksen nk. kvaalisääntö astuu voimaan helmikuun alusta alkaen
Esteratsastukseen on vuosien tauon jälkeen kirjoitettu nk. kvaalisääntö. Jatkossa ratsastajilta vaaditaan
tietty tulostaso voidakseen siirtyä seuratasolta aluetasolle ja aluetasolta kansalliselle. Aiempien vuosien
tulokset huomioidaan, joten osalla kilpailijoista suunnitelmiin sääntömuutos ei vaikuta. Kilpailutoimintansa
aloittavien ratsastajien ja aluetasolta kansalliselle haikailevien kannattaa nyt olla tarkkana.
Osallistumisoikeuden antavat tulokset on hyvä merkitä Kipaan ilmoittautumisen yhteydessä. Merkinnäksi
riittää päivämäärä ja paikkakunta esim. 12.7.2013 Kuopio. Tulosten todistaminen on ratsastajan vastuulla
sitä kysyttäessä. Kilpailujärjestäjän tehtävänä ei ole tarkistaa kvaaleja. Mikäli kilpailija osallistuu luokkaan,
johon hänellä ei ole osallistumisoikeutta, ovat tulokset mitättömät.

Vaadittavat tulokset aluetason kilpailuluokkaan osallistumiselle 1.2.2014 alkaen
Voidakseen osallistua aluekilpailuluokkaan tulee ratsastajalla olla kaksi hyväksyttyä tulosta (enintään 8
virhepistettä) seurakilpailuluokasta, ponit vähintään 70 cm ja hevoset vähintään 80 cm.
Tulokset ovat voimassa 24 kuukautta eli edellisten kausien tulokset luetaan mukaan.
Tulokset ovat ratsastajakohtaisia. Suoritettuaan vaadittavat vähimmäistulokset saa ratsastaja osallistua
alueluokkiin kaikilla hevosilla/poneilla kilpailusääntöjen ja kutsun mukaisesti.
Vaadittavat tulokset kansalliseen kilpailuluokkaan osallistumiselle
Ratsastajalla tulee olla kaksi hyväksyttyä tulosta (enintään 8 virhepistettä) aluekilpailuluokasta, pikkuponit
vähintään 90cm, isot ponit 100cm, suomenhevoset 100cm, juniorit, lapsiratsastajat ja seniorit 110cm.
Tulokset ovat voimassa 24 kuukautta.
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Tulokset ovat ratsastajakohtaisia. Suoritettuaan vaadittavat vähimmäistulokset saa ratsastaja osallistua
kansallisiin luokkiin kaikilla hevosilla/poneilla kilpailusääntöjen ja kutsun mukaisesti.

Lisätietoja:
www.ratsastus.fi/kilpailusaannot
www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailuluvat

Ruusukepalkintoluokissa maksurajoituksia
Huomioittehan 1.2.2014 voimaan astuneet estesääntömuutokset ruusukeluokkien osalta.
Tarkistakaa, että seuranne järjestämissä kilpailuissa luokissa, joissa palkintona ovat pelkät ruusukkeet,
lähtö- ja ilmoittautumismaksujen summat eivät ylitä enimmäismääriä.
130cm ja sitä alemmissa luokissa voidaan raha-tai esinepalkintojen sijasta jakaa sijoittuneille palkintoina
vain ruusukkeet, mutta luokan yhteenlasketut ilmoittautumis- ja lähtömaksut eivät saa ylittää;
- 100cm ja alle max 12€
- 110cm -> 15€
- 120cm -> 20€
- Yli 120cm -> 25€
Esteratsastussäännöt KSIII § 331

Rokotustietojen tarkistaminen
SRL kilpailusääntöjen mukaan hevoset ja ponit pitää olla rokotettu voimassa olevan rokotusohjelman
mukaisesti. Rokotukset tulee olla merkitty rokotustodistukseen joka tulee esittää pyydettäessä
kilpailupaikalla. Rokotustodistuksessa tulee olla hevosen virallinen nimi ja rekisterinumero. Eläinlääkärit
voivat merkitä hevosten rokotustiedot Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmään, josta tiedot siirtyvät
KIPAan. Mikäli KIPAsta puuttuu hevosen rokotustieto, se ei estä ilmoittautumasta/kilpailemasta,
rokotustodistus tulee tällöin esittää kilpailupaikalla. Rokotustodistus tulee aina ottaa mukaan
kilpailupaikalle! Heppa-merkinnöissä esiintyneiden puutteiden vuoksi viime kaudella tarkistettiin kaikkien
rokotusmerkinnät kilpailupaikalla, mutta tänä vuonna palataan sääntöjen mukaiseen rytmiin eli
kilpailupaikalla tarkistetaan niiden merkinnät, joiden tiedot eivät ole Kipassa tai Kipassa on huomautuksia.
Kilpailukanslian tehtävänä on tarkistaa kilpailuun osallistuvien hevosten rokotustiedot. Käytännössä
järjestäjä voi sopia esim. kilpailun eläinlääkärin kanssa, että tämä tarkistaa rokotukset.
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Mikäli hevospassi otetaan kansliaan esim. karsinan siivouspantiksi, kannattaa jättäjälle antaa jonkinlainen
”narikkalappu”, jota vastaan passin saa noutaa. Kerää narikkalaput talteen palautuksen yhteydessä.

Rokotusmääräys:
Kaikki hevoset, joilla aiotaan osallistua kansallisiin tai aluekilpailuihin on rokotettava perus- ja
tehosterokotteilla seuraavasti:
Ensimmäinen perusrokote, jonka jälkeen toinen perusrokote 21 – 92 vrk kuluessa ensimmäisestä
perusrokotteesta.
Sen jälkeen ensimmäinen tehosterokote 6 kk (+21 vrk) toisesta perusrokotteesta. (Koskee hevosia, joiden
jälkimmäinen perusrokote on annettu 1.1.2009 jälkeen.). Huom! Kolmen kk:n minimiaika on poistettu. SRL
suosittelee, että ensimmäinen tehoste annetaan mahdollisimman lähellä 6 kk:tta.
Hevonen voi osallistua kansalliseen ja aluekilpailuun, kun molemmat perusrokotukset on annettu, vaikka
ensimmäistä tehosterokotusta ei ole vielä annettu, edellyttäen, että jälkimäisestä perusrokotuksesta on
kulunut vähintään 7 vrk ja enintään 6 kk (+21 vrk)

Rokotustiedoissa puutteita
Hevonen EI voi startata, jos rokotustiedot ovat puutteellisesti, esim. rokotusväli on ylittynyt. Hevonen,
jonka rokotustiedot ovat virheelliset, ei saa jäädä kilpailualueelle.
Jos kanslia havaitsee rokotustiedoissa puutteita:
Pyytäkää eläinlääkäriä ja/tai tuomariston puheenjohtajaa tarkistamaan tiedot. Mikäli tämä on vahvistaa
havainnon, ottakaa rokotustiedoista kopio ja kopioon tuomariston puheenjohtajan allekirjoitus, jolla
todetaan, että hevonen on lähetetty kotiin puutteellisten rokotustietojen vuoksi. Kopiossa tulee näkyä
hevosen oikea nimi. Ko. kopio lähetetään SRL:oon välittömästi osoitteella SRL/Minttu Kuusisto/Radiokatu
20, 00093, f. 09-149 6864 tai skannattuna s-postilla minttu.kuusisto@ratsastus.fi.
Merkitkää Equipeen luvaton poisjäänti ja tuomarikommentti ”puutteelliset rokotustiedot sekä HEVOSEN
NIMI”. Älkää palauttako kilpailumaksuja Kipassa. SRL hoitaa ko. maksujen kirjaukset saatuaan ilmoituksen
rokotuspuutteista.
SRL merkitsee hevosen toistaiseksi voimassa olevaan kilpailukieltoon, kunnes omistaja/kilpailija toimittaa
kopion voimassa olevista rokotustiedoista. SRL lähettää hevosen omistajalle/kilpailijalle tiedon
kilpailukiellosta sekä rokotusohjeet ja tiedon miten kielto puretaan.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kilpailut/ohjeet_ja_maaraykset/rokotusmaaraykset
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Tulospalveluohjeita

Tuomariston antamat huomautukset ja rangaistukset
Edellisellä kaudella kerättiin suulliset huomautukset Equipen tuomarikommentteihin. Tarkoituksena on
kehittää tuomarikoulutusta sekä tilastoida rangaistuksiin johtaneita syitä. Vuonna 2014 suullisia
huomautuksia ei enää kirjata Equipeen. Vain keltaiset ja punaiset kortit merkitään.

Lähtöoikeuden evääminen
Mikäli hevosen lähtö joudutaan eväämään esim. suupielissä näkyvän veren vuoksi, merkitään Equipeen
luvaton poisjäänti ja tuomarikommentti. Kommenttiin tulee kirjata: Kilpailijan ja hevosen nimi, poisjäännin
syy ja huomautuksen antajan nimi. Älkää palauttako kilpailumaksuja Kipassa. SRL hoitaa ko. maksujen
kirjaukset saatuaan ilmoituksen tapahtuneesta. Tieto lähtöoikeuden eväämisestä lähetetään SRL:oon
Marian Seppälälle, marian.seppala@ratsastus.fi, välittömästi kilpailun jälkeen.

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

Koulutukset

Hevoskerhon ohjaajille





Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Oulu, la 22.2.2014
Hevoskerho-ohjaajan jatkokurssi, Espoo, su 16.3.2014
Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Huittinen la 29.3.2014
Hevoskerhon ohjaajien jatkokurssi, Kaarina, su 30.3.2014

Kilpailijoille






Sääntökoulutus kilpailulupaa hakeville, Lahti, ke 12.2.2014
Sääntökoulutus aikaisemmin kilpailleille ja TTT, TRE, ke 12.2.2014 klo 17.30 - 21.00
Sääntökoulutus ja aluelupakoe, Jyväskylä, la 15.2.2014
Sääntökoulutus, Riihimäki, HUOM. PAIKKA VAIHTUNUT, su 9.3.2014
Matkaratsastuksen sääntökoulutus, koulutus kilpailijoille sekä kilpaileminen kv-tasolla, Forssa, la
15.3.2014
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Seuratoimijoille
















ESLUn veroseminaari, Tikkurila, ti 11.2.2014, klo 08.30 - 15.30
Hämeen koulutusviikonloppu, Lahti, la 15.2.2014 - su 16.2.2014, mm. EA-, kerhonohjaaja- ja
kilpailunjärjestämiskoulutusta
Kilpailunjärjestäjäkoulutus, Jyväskylä, la 15.2.2014, klo 16.00 - 20.00
Kilpailujen tulospalvelukoulutus, Kaarina, la 22.2.2014, klo 10.00 - 15.00
Kilpailujärjestämis-, kanslia-, Kipa, Maksuturva, Equipe ja ATU-koulutus, la 1.3.2014- su 2.3.2014
Päätä oikein-koulutus, Hki, su 16.3.2014
Sporttisaittikoulutus seuroille, TRE, ke 19.3.2014
Liikkuva Ratsastaja -koulutus, Tampere, la 5.4.2014, klo 14.00 - 18.00
Ratsastuksen Sinettiseurojen verkostotapaaminen, Tampere, su 6.4.2014, klo 10.00 - 12.00
Liikkuva Ratsastaja -koulutus, Tampere, su 6.4.2014, klo 10.00 - 14.00
Järjestyksenvalvojien kertauskurssi, TRE, ti 8.4.2014 - ke 9.4.2014
Liikkuva Ratsastaja -koulutus seuroille, Kaarina, la 12.4.2014, klo 10.00 - 14.00
Ratsastajainliiton seuraseminaari, Vanajanlinna, la 26.4.2014
Järjestyksenvalvojan peruskurssi, TRE, ma 28.4.2014 - ti 29.4.2014

Toimihenkilökoulutukset






















Lisenssikoulutus estetuomarit, ratamestarit ja stewardit; Hyvinkää, la 8.2.2014
Lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Kuopio, la 8.2.2014
Koulutuomarikoulutus Emile Faurien johdolla, su 9.2.2014
Lisenssikoulutukset estetuomareille, stewardeille ja ratamestareille, Säkylä, la 15.2.2014
IV ja IVK koulutuomarien skaalantarkistus ja lisenssikoulutus, Vaasa, la 15.2.2014
Lisenssikoulutukset estetuomareille, stewardeille ja ratamestareille, Kaarina, su 16.2.2014
Lisenssikoulutukset estetuomareille ja ratamestareille, Oulu, su 16.2.2014
Valjakkotuomarikurssi, Ypäjä, la 22.2.2014 - su 23.2.2014
Estetuomarikurssi, Santahamina, la 22.2.2014 - su 23.2.2014
Valjakkostewardikoulutus, Ypäjä, la 22.2.2014
Stewardikurssi, Kaarina, la 1.3.2014 - su 2.3.2014
Kenttäratsastustoimihenkilöiden lisenssikoulutus, Ypäjä, su 2.3.2014 klo 10.16
Kouluratsastuksen stewardkurssi, Hyvinkää, la 8.3.2014 - su 9.3.2014
Estetuomarikurssi, Kaarina, la 8.3.2014 - su 9.3.2014
Nuorten hevosten arvostelukoulutus koulutuomareille, Espoo, la 8.3.2014 - su 9.3.2014
Matkaratsastuksen toimihenkilöiden lisenssikoulutus, Tampere, su 9.3.2014 klo 15.37 - 15.37
Valjakkotoimihenkilöiden lisenssikoulutus, la 15.3.2014
IV ja IVK koulutuomarien skaalantarkistus ja lisenssikoulutus, Kuopio, la 15.3.2014
IV ja IVK koulutuomarien skaalantarkistus ja lisenssikoulutus, Salo, la 22.3.2014
IVK ja IV tuomareiden skaalantarkastus, Hyvinkää UUSI PVM, su 23.3.2014 klo 12.34 - 12.34
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Este- ja kouluratsastuksen rataharjoitukset, Ypäjä, su 23.3.2014 klo 15.06 - 15.06
Turvallisuuspäällikkökoulutus, Turku, la 29.3.2014 klo 10.00 - 14.00
IIIK-koulutuomarikurssi, la 29.3.2014 - su 30.3.2014, Ypäjä
Kür-rataharjoitus, Vihti, su 30.3.2014 klo 09.00
Groomikurssi, Urjala, su 30.3.2014
Markus Scharmannin klinikka, Ypäjä, lisenssikoulutus valmentajille, to 3.4.2014 - pe 4.4.2014
Taitotuomarikurssi, Ypäjä, la 5.4.2014 - su 6.4.2014
Christop Hessin valmennus, Ypäjä, lisenssikoulutus valmentajille, ma 14.4.2014 - ti 15.4.2014

Muut tapahtumat




Ratsastuksenopettajien ja -ohjaajien virikepäivät, Laukaa, la 8.2.2014 - su 9.2.2014
Ratsastusgaala, Vanajanlinna la 26.4.2014
Ratsastajainliiton sääntömääräinen kevätkokous, Vanajanlinna, su 27.4.2014

Lisätiedot www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri

Helsinki Horse Fair lähestyy - kaikki mukaan Helsingin Messukeskukseen 8.-9.3.2014
Maaliskuussa Messukeskuksessa järjestettävä Helsinki Horse Fair on kilpailullisempi & vauhdikkaampi kuin
koskaan ennen. Messut potkaistaan lauantaina käyntiin kansallisella vikellyskilpailulla. Estekilpailussa
kisataan luokissa Horse Fair 130 cm sekä Horse Fair Masters 130 cm. Mukana yleisön suursuosion
saavuttaneet poliisit, lisäksi ponit ottavat toisistaan mittaa rotujen taistossa. Erittäin mielenkiintoinen ja
vauhdikas ohjelma jatkuu Helsinki reining kisoilla sekä indoor driving challengilla.
Muistathan myös käydä kuulemassa alan uusimmat trendit ja vinkit! Hevoset ja Ratsastus infolavalla mm.
Method Putkisto goes riding, opi ymmärtämään hevosta, ratsastuspilates, hevonen terapiassa sekä
hevonen kuntouttajana
Työnäytöskarsinassa päästään seuraamaan vierestä tosi ammattilaisia työssään: mm. kengitysnäytös,
hevosshiatsua, omatoiminen hevosen lihashuolto
Mukana monia tähtiä, eri rotuja hevosia ja poneja, vauhdikkaita esityksiä, tietoa, taitoja, uutuuksia,
messutarjouksia, vinkkejä, ostoksia, kavereita ja hevosia, hevosia, hevosia!
Ratsastajainliitto on myös menossa mukana omalla myyntiosastollaan. Viikonlopun teemana on valmennus
& hevostaidot. Luvassa Kari Vepsän luentoa sekä perehdytystä valmentautumisen saloihin uuden
valmennusoppaan siivittämänä. Asiantuntijana mm. Riitta Holopainen. Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmä
esittelee ratsastusta lajina Goexpon puolella.
Lisätietoja messuista: www.horsefair.fi & www.facebook.com/horsefair
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AJANKOHTAISTA

Puuttuuko talliltanne kätevä satulanpesupaikka? Savelan satulapukki voi olla ratkaisu!
Puhdista satulasi ratsastuksen jälkeen tyylikkäällä satulapukilla. Satulapukki on valmistettu massiivikoivusta.
Se on erittäin tukeva ja taidokkaasti valmistettu. Satulapukissa on hylly, jossa voi säilyttää
satulanputsaustarvikkeet. Pukin päädyssä on suitsiteline. Pukki toimitetaan osina. Helppo kasata!
Pukin tiedot:





Leveys 40cm
Korkeus 85cm
Syvyys 70cm
Paino 27kg

Hinta puuvalmiina 340 € (sisältää kasaukseen tarvittavat messinkiruuvit) Hinta sisältää arvonlisäveron 24 %.
Saatavilla myös petsattuna ja öljyttynä halutulla sävyllä. Pintakäsittely 60 €
Toimitusaika 2-3 viikkoa. Valmistettu Suomessa käsityönä. Vapaasti Savelan tallilta. Rahti laskutetaan
erikseen.
www.savelantalli.net
ope@savelantali.net

ALUEET TIEDOTTAVAT

Etelä-Suomen alueella tapahtuu:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

8.2. Superlauantai, Hyvinkää, ohjelmassa lisenssikoulutus estetuomarit, ratamestarit ja stewardit,
sekä sääntökoulutusta, hevosen ruokintaluento ja henkisen valmentautumisen luento
22.–23.2. Estetuomarikurssi, Santahamina
1.-2.3. Kilpailujärjestämis-, kanslia-, Kipa, Maksuturva, Equipe ja ATU-koulutus, Riihimäki
8.-9.3. Kouluratsastuksen stewardkurssi, Hyvinkää
9.3. Kilpailijoiden sääntökoulutus, Riihimäki
16.3. Päätä oikein -kurssi, Helsinki
16.3. ESRAn suunnittelukokous ja rankingpalkitseminen, Helsinki
16.3. Hevoskerho-ohjaajan jatkokoulutus, Espoo
23.3. IV- ja IVK-koulutuomareiden skaalantarkastus, Hyvinkää

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/etela-suomi
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Keski-Suomen alueella tapahtuu:
o
o
o
o

15.2. Sääntökoulutus ja aluelupakoe, Jyväskylä
15.2. Kilpailunjärjestäjäkoulutus, Jyväskylä
19.2. Sääntökoulutus ja aluelupakoe, Jämsä
13.4. Alueellinen hevostaitokilpailu, Jämsä

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/keski-suomi

Kaakkois-Suomen alueella tapahtuu:
o
o
o

16.2. Kipa- ja equipe-koulutus, Kouvola
1.3. Kaakon talvipäivä, Kotka, ohjelmassa Markku Saastamoisen ruokintaluento, seuratapaaminen,
rankingpalkitseminen ja lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareilla ja stewardeille
4.5. Alueellinen hevostaitokilpailu, Lappeenranta

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi

Hämeen alueella tapahtuu:
o
o
o
o
o

12.2. Sääntökoulutus aiemmin kilpailleille ja Tavat ja taidot takaisin-luento, Tampere
12.2. Sääntökoulutus kilpailulupaa hakeville, Lahti
10.3. Peruskoulutus seurojen rahastonhoitajille ja muille taloudesta kiinnostuneille, Lahti
15.–16.3. EA II-kurssi, Kangasala
5.4. Alueen kevään suunnittelukokous, Tampere

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/hame

Kevään koulutuksia Lounais-Suomessa:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

15.2. Lisenssikoulutukset estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Säkylä
16.2. Lisenssikoulutukset estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Kaarina
22.2. Tulospalvelukoulutus, Kaarina
1.3. Sääntökoulutus, Pori
1.3. Koulutus kilpailujen järjestäjille, Pori
1.-2.3. Stewardikurssi, Kaarina
8.3. Koulutus kilpailujen järjestäjille, Turku
8.-9.3. Estetuomarikurssi, Kaarina
22.3. Henkinen valmentautuminen -luento, Kaarina
22.3. IV ja IVK koulutuomarien lisenssikoulutus ja skaalantarkistus, Salo
29.3. Turvallisuuspäällikkökoulutus, Turku
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o
o
o

29.3. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Huittinen
30.3. Hevoskerhon ohjaajien jatkokurssi, Kaarina
12.4. Liikkuva ratsastaja -koulutus seuroille, Kaarina

Aluejaosto järjestää lisäksi seuroille ideakilpailun, jossa on mahdollista saada rahallista tukea koulutuksen
tai tapahtuman järjestämiseen. Lisätiedot alueen sivuilla www.ratsastus.fi/lounais-suomi

Kevään koulutuksia Itä-Suomessa:
o
o

15.3. IV ja IVK koulutuomarien lisenssikoulutus ja skaalantarkastus (HUOM! päivä vaihtunut)
16.3. Tulospalvelukoulutus, Kuopio (päivä vahvistamatta)

Lisätiedot alueen sivuilla www.ratsastus.fi/ita-suomi

Kevään koulutuksia Pohjanmaalla:
o
o
o

15.2. IV ja IVK koulutuomarien lisenssikoulutus ja skaalantarkistus, Vaasa
20.2. Equipe-koulutus osa I, Ilmajoki
10.4. Equipe-koulutus osa II, Ilmajoki

Lisätiedot alueen sivuilla www.ratsastus.fi/pohjanmaa

Kevään koulutuksia Pohjois-Suomessa:
o
o
o

14.–15.2. Kilpailutoiminnan koulutuspäivät, Oulu
22.2. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Oulu
11.4. Pohjois-Suomen alueen kevään suunnittelukokous, Oulu

Lisätiedot alueen sivuilla www.ratsastus.fi/pohjois-suomi
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MUUT ASIAT

Liiton henkilökunnan talvilomat

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sonja Holma 17.3.–23.3.
Nina Kaipio 24.2.–2.3.
Kielo Kestinmäki 17.2.–23.2.
Emmi Kupiainen 24.2.–2.3.
Minttu Kuusisto 30.12.2013–23.2.
Kari Niemi-Nikkola 17.2.–23.2.
Sanna Sassi 17.3.–23.3.
Marian Seppälä 24.2.–2.3.
Sari Siltala 17.2.–23.2.
Fred Sundwall 11.2.–2.3.
Hanna Talvitie 14.4.–23.4.
Tuula Tella 16.4.–30.4.

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy maaliskuussa.
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