Tyyliestetuomarikurssi ja lisenssikoulutus Oulussa 9.-10.3.2013
Pohjois-Suomen ratsastusjaosto järjestää tyylituomarikurssin ja tyylituomarien lisenssikoulutuksen
Oulussa 9.-10.3.2013. Kurssi järjestetään Korvenkylän Nuorisoseurantalo Kopperossa
(Seurakankaantie 23, Oulu) ja Kiimingin Ratsastuskeskuksen maneesissa. Kouluttajana Pia Myrskog.
Uusille tyylituomareille kurssin on kaksipäiväinen. Lauantaina toimii vanhojen tuomarien
lisenssikoulutuksena.
Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille mutta oikeudet voidaan myöntää henkilölle joka on:
- ratsastuksenohjaaja, I tason valmentaja, estetuomari tai estestewardi, jolla hyväksytty tulos
kansallisesta 120 cm luokasta
- TAI ratsastuksenopettaja / Master-opettaja / Valmentaja II tason oikeus – laji esteratsastus
- TAI hyväksytty tulos kansallisesta 130 cm luokasta
JA hyväksytysti suoritettu koearvostelu ja hyväksytysti suoritettu teoriakoe.
Lisäksi vaaditaan yleinen sääntötuntemus (joko voimassa oleva esteratsastuksen toimihenkilöoikeus
tai koulutuksen yhteydessä suoritettu hyväksytty sääntötuntemuskoe).
Aluetyylituomarioikeuden omaava henkilö voi toimia tyylituomarina aluekilpailuissa.
Kurssisisältö
- yleinen sääntötuntemus KS I ja KS III (tarvittaessa)
- tyyliesteratsastussäännöt
- teoriakokeet (KS I ja tyyliesteratsastussäännöt)
- käytännönharjoittelu
- koearvostelu
Kurssin päätteeksi on teoriakoe ja koearvostelu. Kurssin hyväksytystä suorittamisesta saa todistuksen
ja kurssi antaa silloin oikeuden anoa aluetyylituomarioikeuksia.
Kurssille osallistuvien tulee etukäteen tutustua tyyliesteratsastuksen sääntöihin sekä KS I (ne
osallistujat, joilla ei ole oikeuksiin vaadittavaa sääntötuntemusta eli voimassa oleva esteratsastuksen
toimihenkilöoikeus) ja KS III. Säännöt voi tulostaa SRL:n sivujen materiaaleista.
Alustava ohjelma
la 9.3. Korvenkylän Nuorisoseurantalo Koppero
klo 9.00 Teoria
klo 11.30 Lounas
klo 12.30 Siirtyminen maneesiin
Käytännön harjoitusta (3-5 ratsukkoa)
klo 15 kahvi
klo 15.30 Teoriakokeet ja läpikäyminen/palaute
n. klo 17.30 Päivän lopetus
su 10.3. maneesi
klo 9.45 Kokoontuminen
klo 10.00 Koearvostelu (10 rataa)
klo 13.00 Kurssin lopetus

Hinta:
Kahden päivän kurssi 80 €/osallistuja, sisältää koulutuksen, kahvit ja lauantaina lounaan.
Lauantai (lisenssikoulutus ja muut kiinnostuneet) 10 €/osallistuja, sisältää koulutuksen, kahvit ja
lounaan.
Kurssi laskutetaan.
Ilmoittautumiset:
Sitovat ilmoittautumiset torstaihin 21.2. mennessä alueen sivujen sähköisellä lomakkeella:
http://www.ratsastus.fi/pohjois-suomi -> tyylituomarikurssi
Minimiosallistujamäärä kurssille on 10, jotta kurssi toteutetaan. Kurssille otetaan 20 osallistujaa.
Oikeuksia hakevat kurssilaiset ja lisenssikoulutukseen tulevat ovat etusijalla.
Tiedustelut: aluesihteeri Emmi Kupiainen, emmi.kupiainen@ratsastus.fi, 045 122 5772
Ajo-ohjeet Korvenkylän Nuorisoseurantalolle:
http://www.korvenkylannuorisoseura.com/fi/?page_id=31

