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ESTERATSASTUSKOMITEAN PÖYTÄKIRJA 05/2018
Aika:

21.8.2018 klo 12.00

Paikka:

EmCe, Jämsänkatu 2, Helsinki (7.krs)

Läsnä:

Backlund, Markus (puh.joht.) (5/5)
Ehrnrooth, Marina (valmennus, maajoukkueet p/j/n/U25) (4/5)
Hakala, Teppo (etänä) (5/5)
Luhtala, Mikko (HUJO) (2/5)
Myrskog, Pia (siht.) (5/5)
Norilo, Juho (5/5)
Stenius, Thomas (SRL:n hallitus) (4/5)
Tuomi, Anu (etänä) (5/5)
Ylänne, Aki (Sports Office) (0/5)

Poissa:

-

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.
3. JÄRJESTÄYTYMISASIAT
a. Työskentelytavat
Kokouskutsuun sekä pöytäkirjaan aktiivinen vastaus. Pöytäkirja julkaistaan, kun
kaikki ovat sen hyväksyneet/vahvistaneet.
b. Vastuualueet
Ei käsitelty.

4. TOIMINNAN VUOSISUUNNITELMA JA TALOUSARVIO
Kuultiin tilannekatsaus liiton taloudellisesta tilanteesta samoin kuin budjetointiprosessista
toimintakaudelle 2019.
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Porrastettu 3-vuotinen aiesopimus tähtikilpailujärjestäjien kanssa – työn alla.
Keskusteltiin ja käytiin läpi toteutuneet GP-osakilpailut samoin kuin SM-kilpailun toteutus.
Todettiin tähän mennessä saadut kilpailuhakemukset. Sovittiin, että kalenterin työstöä
jatkavat Anu Tuomi ja Markus Backlund.
LähiTapiola Grand Prix-sarjan yhteistyöneuvottelut sponsorin kanssa ovat vielä kesken. Tästä
johtuen ei GP-sarjaa voida vielä paikkojen tai ajankohtien osalta lopullisesti lukita.
Tähtikilpailujärjestäjien kanssa järjestetään yhteispalaveri, kun sarjakilpailusäännöt ovat 2019
valmiit. Tässä palaverissa käydään läpi kuluneen kauden toteutumat sekä ohjeistukset
tulevalle kaudelle.
Kuultiin tilannekatsaus NC 2019-2021 -hankkeesta. Kilpailun ajankohdaksi on vahvistettu
FEI:n kalenteriin 4.-7.7.2019.

6. KOTIMAAN KILPAILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN
a. Kansalliset kilpailut
Ypäjän kilpailukutsusta saatu Antti Linnan kehitysajatuksia. Komitea käsitteli asiaa.
Todettiin, että kutsujen tarkistamiseen täytyy liittyä myös tarkoituksenmukaisuuden
tarkistus, ei ainoastaan säännönmukaisuustarkistus.
b. Aluekilpailut
c. Seurakilpailut
Alueilta on tullut toive matalan tason taitotuomarioikeuksista. Esitetään KUJO:lle,
että 1-tason kilpailuissa voi taitotuomarina toimia ratsastuksenohjaaja, -opettaja tai
masteropettaja sekä 2-tason lajivalmentaja (este) sekä näiden lisäksi 1-tason
valmentajaoikeudet omaava henkilö, joka on käynyt taitotuomarikurssin.
d. Olosuhdeasiat, ohjeistukset
Tähtikilpailuiden olosuhdekaavake ei ole edennyt viime kokouksesta.
Palautekaavakkeet uudelleen työn alle.
Keskusteltiin vesihaudan käytöstä radanrakennuksessa. Todettiin ohjeistuksena, että:
•

Milloin hautaa käytetään pääluokissa, tulee sen olla myös vaihtoehtoisena
esteenä valmistelevissa luokissa.

•

Sama koskee vesiesteen käyttöä.

•

SRL:n kalustoon kuuluvaa pientä hautaa tulee käyttää yleisesti avoimissa ja
nuorten hevosten luokissa, vaihtoehtoisena esteenä/hautana tai radan
maalilinjan jälkeen vapaavalintaisena.
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e. Sarjakilpailut
Racing Trophy:
Vahvistettiin sähköpostipäätös Madis Mornan hevosen osallistumisoikeudesta 5vuotiaiden finaaliin yhdellä 0-radalla 5-vuotiaiden luokasta ja yhdellä 6-vuotiaiden
luokasta (identtisellä radalla vieläpä kuin ko. 5-vuotiaiden luokka). Päätökseen liittyy
myös ajatus säännön tarkennuksesta ensi kautta ajatellen.
Volkswagen Leading Rider:
Emma Tallberg pyytänyt tarkennusta osallistumisoikeutta koskevaan sääntökohtaan.
Tallbergille on vastattu sähköpostitse jo ennen kokousta.
f.

Tietojärjestelmät
Kuultiin raportti projektin vaiheesta.

7. SÄÄNTÖASIAT
Käytiin keskustelu kahden estekorkeuden luokista. Komitea ei ollut yksimielinen ko.
kilpailumuodon eduista. Mikäli näitä järjestetään, on ainakin turvattava, että rankingpisteet
jaetaan ratsukoille oikean estekorkeuden mukaan. Tuloksista tulee voida todentaa, millä
korkeudella tulos on saavutettu ja palkintorahojen suhteen tulee laatia selkeä sääntö.
Toinen vaihtoehto on säännöin estää näiden järjestäminen kahden erillisen luokan sijasta
mikä aiheuttaisi mm. Mini-GP:n osalta muutoksia sääntöihin. Tällä hetkellä KIPA:ssa ei pysty
jakamaan eri tason rankingpisteitä yhdessä luokassa, eikä estekorkeus tallennu mihinkään
tietokantaan. Asiaan palataan ensi vuoden sääntömuutoskeskustelussa.
8. KOULUTUSASIAT
Tomas Kiviranta on hakenut A-ratamestarioikeuksia. Estekomitea päätti myöntää ko.
oikeudet Kivirannalle. Viedään tiedoksi hallitukselle.
Käytiin keskustelua ratojen ennakkotarkistuksesta. Todettiin, että aiemmasta käytännöstä,
jonka mukaan radat lähetettiin ennakkotarkastukseen, on luultavasti nyt lipsuttu. Komitea
painottaa käytännön merkitystä. MB käy asian läpi AY:n kanssa.
9. SRL:N HALLITUS
Asia käsiteltiin talousarviokohdassa.
10. SPORT OFFICE
Asiat käsitelty muissa kohdissa.
11. MAAJOUKKUEET P/L/J/N/U25
Bert Romp –maajoukkuevalmennustoimintaa koskeva raportti otettiin vastaan. 14.-15.9.
järjestetään seuraava valmennuskerta Ypäjällä.
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12. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT
Ainon syksyn kv-kisojen iso linja ollut lausuntokierroksella. Päätettiin kokeilla FEI:n
palkintorahataulukkoa (25%:n jako) kv-kisojen yhteydessä olevissa 3- ja 2-tason luokissa.
Viimeiset sijoittuneet eivät näin ollen saa KS III:n 322§:n mukaista palkintosummaa, vaan
prosenttijakauma kopioidaan FEI:n mukaan.
Kalustoon tulee lisätä yksi välikokoinen vesihautamatto, noin 175-200 x 350-400 olisi
sopivin.
Urheilufoorumin toteutus ei välttämättä onnistu, kuultiin viestinä HUJO:lta. Ehdotettiin, että
toteutusvastuu annetaan Ypäjän valmennuskeskukselle. Foorumin toteutusta pidetään
tärkeänä, ei vähiten siksi että lajiseminaarien toteutus on samalla turvattu.
GP-finaaliviikonlopun päästewardiksi on vaihtunut Eija Varis.
Merkittiin tiedoksi, että Stable Novaan (ent. Riders Inn) myönnetyt loppukauden kilpailut
toteuttaa Teho.
13. SEURAAVA KOKOUS
Esteratsastuskomitea kokoontuu seuraavaan varsinaiseen kokoukseensa 18. syyskuuta 2018
kello 12.00 SRL:n toimistolla.
14. TIEDOTTAMINEN
Päätettiin, että kaikesta voi tiedottaa.
15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.58.
Vakuudeksi,

Pia Myrskog

Markus Backlund

sihteeri

puheenjohtaja

Liitteet:

TEHTÄVÄLISTA (PÄIVITETÄÄN KOKOUKSESSA)

Tehtävä
NC 2019-2020

tähtikilpailun
hakemuslomake
tähtikilpailuiden
olosuhdelomake,
palautelomake
koulutustarpeet
joukkuekilp. pohdinta

Esteratsastuskomitea
Vastuuhenkilö
Valmis, mennessä
MB
periaatepäätös ja
päivämäärä tiedossa
toukokuun loppuun
mennessä
MB, TS, JN
mahd. pian
MB
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Tila
vaihe valmis

aloitettu
aloitettu

PM

jatkuva

ME

seuraava kokous

