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ESTERATSASTUSKOMITEAN PÖYTÄKIRJA 03/2018
Aika:

24.4.2018 klo 12.00

Paikka:

EmCe, Jämsänkatu 2, Helsinki (7.krs)

Läsnä:

Backlund, Markus (puh.joht.) (3/3)
Hakala, Teppo (3/3)
Myrskog, Pia (siht.) (3/3)
Norilo, Juho (3/3)
Stenius, Thomas (SRL:n hallitus) (3/3)
Tuomi, Anu (etänä) (3/3)
Ylänne, Aki (Sports Office) (0/3)

Poissa:

Ehrnrooth, Marina (valmennus, maajoukkueet p/j/n/U25) (2/3)

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.
Valittiin Pia Myrskog kokouksen sihteeriksi.
2. ESITYSLISTA, EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Vahvistettiin etukäteen toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Edellisen
kokouksen pöytäkirja on hyväksytty sähköpostilla ja on julkaistu SRL nettisivuilla.
3. JÄRJESTÄYTYMISASIAT
a. Työskentelytavat
Ei käsiteltävää.
b. Vastuualueet
Ei käsiteltävää.
4. TOIMINNAN VUOSISUUNNITELMA JA TALOUSARVIO
Ei käsiteltävää.
5. KANSALLINEN KILPAILUKALENTERI JA SARJAKILPAILUT
Käytiin keskustelu kilpailukalenterin linjaamisesta pidemmän aikajakson suunnittelulla. Tällä
tarkoitetaan sitä, että kalenterin suunnittelussa käytetään 2-3 vuoden
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tarkastelujaksoa. Nations Cup (toteutuessaan), SM, PM, (EM ja muu kv-toiminta) sekä
kotimaiset muut tähtikilpailut luovat pohjan kilpailukalenterille.
Komitea linjasi, että tapauskohtaisesti voidaan käsitellä hakuajan jälkeen saatuja, muiden
kuin tähtikilpailuiden, kilpailuhakemuksia.
Suunnitellaan porrastettu 3-vuotinen aiesopimus tähtikilpailujärjestäjien kanssa.
Päätettiin siirtää tähtikilpailuiden hakuaikaa kilpailukaudelle 2019. Uusi takaraja on
15.8.2018, johon mennessä hakemukset tulee jättää kalenteriin annetuille tähtikilpailupäivämäärille. Hakuajan siirrolla pyritään huomioimaan NC-projektin mahdollinen toteutus
sekä kalenterin rungon saattaminen valmiimpaan muotoon ennen hakuprosessin
päättymistä. 16.8.2018 pidetään komitean kokous, jossa pyritään vahvistamaan
tähtikilpailuajankohdat.
Merkittiin tiedoksi, että pöytäkirjan laatimishetkellä ei SRC:ltä ollut pyynnöistä huolimatta
toimitettu liiton toimistoon virallista kilpailuhakemusta, siitäkään huolimatta että MB oli
muotoillut tekstin valmiiksi ja pyytänyt sen edelleenlähettämistä sähköpostilla SO:lle.
Kiviranta luvannut 17.4. hoitaa kuntoon viikon aikana. Hakemus tulee jättää 27.4.2018
mennessä tai SRL:n kanssa tehty kilpailun järjestämistä koskeva sopimus raukeaa. MB
informoi tästä Tomas Kivirantaa samoin kuin SRC:n puheenjohtajaa Minna Brandt:ia.
Riders Inn:n 3-tason kilpailut 14.4. ja niihin liittyvä yleiskeskustelu viitaten ratsastusseura
Kiva:lta saatuun palautteeseen (kts. liite). Kun estekomitea teki päätöstä huomioitiin vain 3-5
tason kilpailukalenteri, eikä päällekkäisyyttä 1-tason kilpailun kanssa siten havaittu.
Todettiin, että 1-tason kilpailut ovat kuitenkin harjoitusluontoisia tapahtumia eivätkä siten
vaikuta 3-5-tason kilpailukalenteriin.
Merkittiin tiedoksi, että PowerPark Horse Show 27.-29.4.  25.-27.5. siirtokysymys
sääolosuhteiden takia osoittautui lopulta turhaksi varotoimenpiteeksi ja kilpailut pidetään
alkuperäisellä paikallaan.
Arctic Tour anoo järjestämislupaa 4-tason kilpailuille 13.-15.7.2018. Samaan aikaan on
ainakin Salo Horse Show (4-taso), Aino (3-taso) sekä Korpilahti (3-taso). Kilpailut myönnetty
komitean päätöksellä.
Ratsastuskeskus Aino anoo kv-kilpailuidensa yhteyteen 28.-29.9.2018 kahta kilpailupäivää 3tason kilpailuille. Hakemus tuli vireille edellisten CSI** kilpailujen
aikana kun havaittiin, että aikataulu mahdollistaisi hyvin olosuhteiden hyödyntämisen
samaan aikaan myös kansallisille luokille. Anomus hyväksytty.

Esteratsastuskomitea

Sivu 3 / 5

Kuultiin TS ja MB tilannekatsaus NC 2019-2020 -hankkeesta. Tunnusteluja on tehty Ypäjän
ja Ainon kanssa. Keskusteluja on myös käyty mahdollisesta yhteistyöstä Ypäjän ja Ainon
välillä. TS ja MB kokoavat työryhmän viemään asiaa eteenpäin. Tarkoitus saada aikaiseksi 4
vuoden aiesopimus järjestäjien kanssa.
Keskusteltiin yhteistyöstä HUJO:n ja Esteratsastuskomitean välillä. Komitea katsoi, että
HUJO:n edustajan tulisi olla komitean kokoonpanossa. MB keskustelee tästä HUJO:n
suuntaan.
6. KOTIMAAN KILPAILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN
a. Kansalliset kilpailut
ks. edellä
b. Aluekilpailut
Merkittiin tiedoksi TH:n tekemä kooste aluemestaruuskilpailut vastauksista. Pallo on
nyt heitetty alueille, katsotaan tämä vuosi ja otetaan esille lajiseminaarissa.
Seminaariin kooste tapahtuneista kilpailuista, TH.
c. Seurakilpailut
1-tason kilpailut on paisuneet valtakunnallisiksi. Lähtijämäärät lisääntyneet valtavasti,
syöden osallistujia 3- tasolta. Käytiin keskustelua; mm. eläinlääkärin, stewardin,
ratamestarin merkityksestä näissä kilpailuissa. Kaikki vastuu tuomarilla ei välttämättä
ole hyvä juttu. Tähän aiheeseen palataan kilpailujärjestelmän uudistamisen
yhteydessä lähemmin.
d. Olosuhdeasiat, ohjeistukset
Liitolle pitäisi saada ”kestokukkakontti” ratojen koristeluun.
Tähtikilpailut olosuhdekaavake on työn alla.
e. Sarjakilpailut
Racing 7-vuotiaiden kvaalijärjestelmä on tällä hetkellä sama kuin muissa ikäryhmissä
(= 2 nollarataa finaaliin pääsemiseksi) vaikka osakilpailuja on vähemmän (7:13).
Päätös: Yhtään osakilpailua ei ole vielä hypätty, joten muutetaan jo tälle
kilpailukaudelle siten, että 7-vuotiailta vaaditaan 1 nollarata finaalia varten. AT vie
muutoksen sarjakilpailusääntöihin.
Tarkennuksena kirjataan sarjakilpailusääntöihin, että Juniori Cup:ssa ei poneille
lyhennetä sarjavälejä. AT hoitaa.
Keskusteltiin GP-sarjan 150 cm radoista; paikalla oleva estekomitean jäsen käy
tarvittaessa vuoropuhelua ratamestarin kanssa toteutustavasta.

Hevostarkastus järjestetään GP:n ja Future Challenge:n yhteydessä KS III mukaisesti
ennen GP–luokkia. Toimintaohje: GP:n hevostarkastus alkaa 2 tuntia ennen GP-
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luokan alkua, kestäen 30 min. Jos GP ja Future Challenge ovat peräkkäin, Future
Challenge:n hevostarkastus alkaa 1 tunti ennen GP-luokan alkua kestäen 30 min
ajan. Future Challenge -hevosia voi näyttää GP:n hevostarkastuksessa. Jos luokat
toisin päin, hevostarkastukset järjestetään vastaavasti vastakkaisessa järjestyksessä.
TuuR GP-kilpailuun vahvistettiin päästewardiksi Matti Kuusi.
f.

Tietojärjestelmät
Kuultiin TS:n raportti projektin vaiheesta.

7. SÄÄNTÖASIAT
Työstetään maksu-/palkintorahataulukko ensi vuodelle.
8. KOULUTUSASIAT
Ratamestarioikeudet päivittyvät tällä hetkellä tuomarioikeuksien siivellä. Tätä ei pidetty
hyvänä suuntauksena, vaan nähtiin tarvetta järjestää tuomareille pelkistetty
ratamestarikurssi, eräänlainen ratojen toteuttamiskurssi.
Kilpailulisenssikurssit ovat jääneet pois, koska lisenssin voi ostaa netistä. Tietotaito vähenee
entisestään. Sääntökurssista ”aktivointitunnus”? Nettitesti?
9. SRL:N HALLITUS
Kuultiin TS:n katsaus.
10. SPORT OFFICE
Asiat käsitelty muissa kohdissa.
11. MAAJOUKKUEET P/J/N/U25
J/N kilpailleet Euroopassa, kokemusta kertynyt. Tulostaso parantunut reissun kuluessa.
Seuraavana kilpailee nuorten ratsastajien joukkue sekä yksilöjunioreita Tsekeissä,
poniratsukoita ja junioreja Drammenissa, Norjassa.
12. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT
Käsiteltiin Riders Inn:n kilpailuissa ilmenneitä puutteita koskien saatu sähköpostikirjelmä.
MB keskustelee asianosaisten kanssa toimintatavoista.

13. SEURAAVA KOKOUS
Esteratsastuskomitea kokoontuu seuraavaan varsinaiseen kokoukseensa tiistaina 29.
toukokuuta 2018 kello 12.00 EmCen toimistolla osoitteessa Jämsänkatu 2, Helsinki.
14. TIEDOTTAMINEN
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Päätettiin, että kohdan 5 Nations Cup-järjestelyn tilannetta kommentoidaan vain yleisellä
tasolla siten, että asiaa viedään eteenpäin. Samoin kohdan 12 käsittelystä ei toistaiseksi
kommentoida julkisesti. Kyseisestä asiasta tiedottaa aikanaan hallitus/kurinpitolautakunta,
mikäli asia sinne asti etenee.
15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10
Vakuudeksi,

Pia Myrskog

Markus Backlund

sihteeri

puheenjohtaja

Liitteet:
Ainon NC laskelma
Kooste aluemestaruuskilpailut vastauksista

TEHTÄVÄLISTA (PÄIVITETÄÄN KOKOUKSESSA)
Tehtävä
NC 2019-2020

Vastuuhenkilö
MB

tähtikilpailun
hakemuslomake

MB, TS, JN

koulutustarpeet

PM

joukkuekilp. pohdinta

ME

Valmis, mennessä
periaatepäätös ja
päivämäärä tiedossa
toukokuun loppuun
mennessä
mahd. pian

seuraava kokous

Tila
kesken

ei aloitettu

