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Hei, kilpailutoiminnassa mukana oleva!
Äänestä vuoden 2017 parhaita!
Missä olivat viime vuoden parhaat kisat? Kuka ratsastaja tai hevonen jäi mieleen
upeana ja voittoisana urheilijana? Mikä ratsastusteko säväytti eniten? Äänestä vuoden
2017 parhaita 28.2. mennessä!
Lisätiedot ja äänestyslomake

Vuoden 2017 rankingtilastot ja valiomerkit löytyvät täältä.

Kilpailuluvat

Tilinumerot Kipaan

Ohje ratsastajille kilpailulupien
hakemiseen tästä linkistä.

Ratsastajat! Käykää tarkistamassa, että
Kipassa omissa tiedoissanne on
tilinumero. Tämä nopeuttaa palkintojen
Jotta luvan voi ostaa verkkokaupasta,
ja palautusten maksamista jälkikilpailijalla pitää olla henkilötunnus
ilmoittautuneille. Kipa myös tarjoaa
jäsenrekisteriin tallennettuna. Sen
automaattisesti tätä omissa tiedoissa
perusteella lomake tarkistaa, että hänellä olevaa tilinumeroa
on voimassa oleva jäsenyys. Jos siis
ilmoittautumislomakkeelle kilpailuihin
lomake tarjoaa sinulle osettavaksi vain
ilmoittautuessanne.
green cardeja, pyydä jäsensihteeriä
tarkistamaan tietosi.
Tilinumeron ja sähköpostiosoitteen voi
päivittää Kipaan muokkaamalla omia
Jos seura ei ole mukana verkkomaksussa, tietojaan, joihn pääsee
jäsensihteerit tekee kaikki seuran
sisäänkirjautuneena sivun yläreunasta
kilpailuluvat.
nimeään klikkaamalla.

Kohti kansainvälisiä
kilpailuja

Kilpailusäännöt 2018
Näin vuoden alussa on
hyvä käydä läpi
kilpailusääntöjen
muutokset. Etenkin
Yleinen osa KS I on
muuttunut paljon.

Kilpailuluvat? FEIrekisteröinti?
Rokotukset?
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Kilpailusäännöt

Lisätietoja
kansainvälisestä
kilpailutoiminnasta.

Hallitus vastuualueineen
Sääntökoulutusmateriaali löytyy tästä linkistä.

Tietoa ulkomaiden

Organisaatio 2018

on myös päivitetty,
Ratsastajan opas
kilpailumaailmaan tulee
helmikuussa.

Vuoden 2018 komiteat,
valiokunnat ja johtoryhmät
tästä linkistä.

kansallisissa kilpailuissa
kilpailemisesta,
ulkomaalaisella hevosella
kilpailemisesta ym. usein
kysyttyjä kysymyksiä
täällä.

Toimihenkilökoulutuksia

Sääntökoulutuksia

Haaveiletko toimihenkilön urasta?
Keväällä on tulossa ns. peruskursseja
ainakin seuraavasti:

Alueet ja seurat järjestävät alkuvuodesta
paljon sääntökoulutuksia, joita
suositellaan sekä kisauraa aloittaville että
jo kilpailleille kertaukseksi. Etenkin
yleisen osan ja oman lajin
sääntömuutoksiin kilpailijoiden on syytä
tutustua.

10.-11.2. Stewardikurssi Seinäjoella
10.-11.2. C-ratamestarikurssi Kaarinassa
24.-25.2. Estetuomarikurssi Riihimäellä
2.-3.3. Esteratsastuksen Btaitotuomarikurssi Ypäjällä
3.-4.3. C-ratamestarikurssi Helsingissä
3.-4.3. Estetuomarikurssi Porissa
6.-8.3. Uusi I-tason Valmentajakoulutus
alkaa Ypäjällä
17.-18.3. Stewardikurssi Kaarinassa
24.-25.3. C-banmästarkurs i Vasa
Lisätiedot löytyvät SRL:n kalenterista.
Samasta kalenterista löytyvät myös
lisenssikoulutuspäivät.

Tulossa mm. seuraavat koulutukset
3.2. Ilmajoki
10.2. Jyväskylä
11.2. Riihimäki
12.2. Lahti
13.2. Tampere
14.2. Lahti
17.2. Tampere
17.2. Siilinjärvi
27.2. Turku
11.3. Riihimäki

Lisätietoa toimihenkilöiden urapolusta,
koulutusten sisällöstä ym.
koulutusjärjestelmästä.

Tarkemmat tiedot ja lisää koulutuksia
kilpailijoille alueiden sivuilla ja SRL:n
sivujen yhteiskalenterissa.

Seuraa myös somessa!
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