MUISTIO
4/2021 7.4. ETÄKOKOUS
Läsnäolijat:
Tarja Järviö puheenjohtaja
Nea Molander sihteeri
Ulla Tamminen
Eliisa Merivirta
Juha Säntti
Jenna Koski
Maarit Teuri
AJANKOHTAISTA
-Avi sulkenut harrastustiloja Lounais-Suomessa, päätös ei koske maneeseja
- Pararatsastuskisoihin ei kvaalivaatimuksia tänä vuonna, (SM kisat ilmoitetaan
erikseen)
-SRL kieltänyt kilpailutoiminnan 28.3.asti, koronatilanteesta johtuen. Myös
kansainvälinen kilpailutoiminta katkolla ainakin 11.4. euroopan alueella (FEI)
EHV-1 takia.
-Tarja osallistunut Hevosalan vaikuttavuustyö seminaariin 22.3.

SEURATOIMINTA SEKÄ KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI
- Tulevia tapahtumia

14.4
17.4.
20.4
11.5
elo-syys

Sääntökoulutus
Turvallisuuspäällikkökoulutus, etä
Yhdessä eteenpäin- Teemu Ahtee
Hevosten tarttuvat taudit Heli Haukioja
Ponit Kupittaalla
-

Harrastetukihakemuksien käsittely
Ideakilpailu, siirretään ensi kevääseen.

-seurojen kontaktointi. Aluejaostot tiivistävät yhteydenpitoa alueen seurojen kanssa.
Kullekin alueelle on nimetty seuravastaava, joka seurojen kontaktoinnin lisäksi
järjestää mm. seuratoiminnan koulutuksia. Tavoitteena myös järjestää jokaisella
alueella vähintään yksi seuratapaaminen tänä vuonna.
Seurakehittäjät kutsuvat sinut Iltateelle ma 12.4. klo 19-20. Tilaisuus toteutetaan
Teamsillä. Tule mukaan tapaamaan seurakehittäjiä ja jakamaan oman seurasi
parhaat koronan karkoitusvinkit :) Ilmoittaudu viimeistään la 10.4. sähköpostitse
seurakehittajat(at)ratsastus.fi niin saat Teams- linkin sähköpostiisi.
KILPAILUTOIMINTA
Aluemestaruudet
-

KOULU
▪

hlökoht TR 12.9.

▪

joukkue ?

▪

-

talent SRS 30.5.

ESTE
▪

hlökoht SRC pv?

▪

joukkue . SRS 22.8.

▪

taitomestaruus LuRa 19.-20.6.

▪

-

talent SRS 13.5.
KENTTÄ
▪
hlökoht NR 10.7.
MUUT
▪
para yhteistyö Häme
▪

aikuismestaruus SRC?

▪

tuntiratsastajien mestaruus TR 16.5. Siirtyy!

Aluemestaruussäännöt
Kaikilla alueilla yhtenevät säännöt henkilökohtaissa
mestaruuksissa (ko, re, ke), alueiden yhteiset säännöt on nyt
valmiit.
▪

Alueellinen sääntökomitea vastaa Lounais-Suomen alueen omien
mestaruuksien säännöistä
▪ Sääntökomitea, sähköpostia laitettu, tarvittaessa etäpalaveri.
Jaosto hyväksyy säännöt ennen julkaisua.

▪

Suomen Ratsutarvike-cup koulu- ja estecup molemmissa 4
osakilpailua + finaalit. Järjestäjät? Molemmista puuttuu 1 osakilpailu ja
finaali
Koulu:
SRS 30.5. osakilpailu
Lu-Sar & PRRC 3.7. osakilpailu
Lura 14.8. osakilpailu
Este:
SRS 13.5. osakilpailu
Lu-Sar & PRRC 14.8. osakilpailu
LuRa 22.8. osakilpailu

VALMENNUS
●

Tilannekatsaus, valmennksia ei ole voitu järjestää, korona tilanteen
vuoksi..

MUUT ASIAT
-

-

Seuravastaavaksi valitaan Ulla Tamminen,
Uutiskirje, työnalla, ilmestyy pian. Käännetään ruotsiksi jaoston
sivuille .

- Ranking mitalit on postitettu.
seuraava kokous 5.5. klo 19.00 etänä.

