Lännenratsastuksen all around-komitean ylimääräinen kokous 16.8.2020 klo 10:00
Paikka: Skype-kokous
Läsnä: Jenni Oinonen (PJ), Sanni Mönkkönen, Kenneth Puskala
1 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:05
2 ja 3 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN JA KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. AVOIMET ASIAT
- keskusteltiin yhteisten kokoontumisten järjestämisestä loppuvuodesta (tapaaminen + teams yhteys)
- keskusteltiin viime päivien viestittelystä lännenratsastuksen facebook sivustolla ja sovittiin että käydään
kehitysehdotukset läpi ajatuksella jatkoa ajatellen
- liitolta on tullut kysely koulutustarpeista, Sanni toimittaa liitolle uudestaan keväällä tehdyn yhteenvedon,
lisätään koulutustarpeiksi myös alimman tason tuomarikoulutus, kopio yhteenvedosta tiedoksi reining
komitean puheenjohtajalle.
5. UUDET ASIAT
- keskusteltiin karjalajien mahd. kilpaluokista, mietittiin eläinlääkärien näkökulman hakemista asiaan,
tutustutaan lajin ruotsalaisiin sääntöihin
6. AIKAISEMMIN ETÄNÄ KÄSITELLYT JA HYVÄKSYTYT ASIAT
- liitolta on tullut komiteoille kannanottopyyntö hevosen kilpailunumeron ylläpidon jatkosta. Numeroiden
ylläpidon ehdotetaan siirtyvän liiton alaisuuteen ja tehtäväksi Kipan kautta kunhan seuraavat reunaehdot
täyttyvät:
1. Numerot annetaan numerojärjestyksessä, jokaiselle hevoselle oma. Tämä sisältää sen ettei
numeroa voi siirtää eikä toivoa. Numero on pysyvä eikä vapaudu uudelleen käyttöön
hevosen kilpailu-uran päättymisen jälkeen.
2. Numeroa pyydetään KIPAn Kysy apua nappulan takaa ja sen saa viimeistään seuraavana
arkipäivänä. Tämä sillä edellytyksellä ettei mitään suuria selvityksiä hevosen osalta tarvita.
3. Mikäli numero tai hevonen on duplikaatti päättää kipan ylläpidosta vastaava ja komiteoiden
pj yhdessä, siitä miten menetellään.
4. Edellytyksenä numeron saamiselle on se, että hevonen on lain mukaan rekisteröity
Hippokseen tai mikäli kyseessä on lyhytaikainen (alle 3 kk) Suomessa oleskelu, niin
tarvitaan SRL C-lupa.
5. Kilpailun järjestäjän varanumerot ovat alkaen 1000.
6. Kilpailunumeron anominen ei edellytä SRL:n jäsenyyttä, mutta vain jäsenillä on
mahdollisuus tehdä hevoskohtaisia hakuja kilpailutilastoista ja ylläpitää määrättyjä hevosten
tietoja, joihin SRL:n kuulumattomat eivät pääse käsiksi koska eivät voi kirjautua KIPAan.
Keskusteltiin liiton ehdotuksesta ja hyväksyttiin se sellaisenaan, toimintatavan muutoksesta työstetään
tiedote yhdessä reining komitean kanssa
- kentältä on tullut pyyntö tehdä muutoksia tämän vuoden SM-kilpailujen kvaalirajoihin koska tämän
hetkisessä tilanteesa on vaikeampi saada kvaalituloksia kisakauden myöhäisen startin takia. Ote säännöistä
”KSVI 655.1. "SM-kilpailujen ja lajimestaruuskilpailujen kilpailuluokkiin voi osallistua 12 vuotta täyttänyt
kilpailija, jolla on hyväksytty tulos western pleasuressa, muissa lajeissa vähintään 60 pistettä vähintään
yhdestä SRL:n kansallisen tason kilpailuluokasta tai reiningissä FEI:n ko. luokasta. Tulos voi olla edelliseltä
vuodelta tai hankittu kuluvan vuoden aikana. Osallistumiseen oikeuttava tulos on oltava hankittuna ennen
ilmoittautumisajan päättymistä SM- ja lajimestaruuskilpailuun."

Asiasta on keskusteltu komiteassa ja pyydetty myös reining komitealta oma lausunto aiheeseen.
Komiteassa on päätetty että näin lähellä kisoja (2 viikkoa ennen) ei tehdä muutoksia SM-kisojen
kvaalirajoihin.
-

Hyvinkään Ratsastajat ry on ollut yhteydessä komiteaan ja pyytänyt komitealta puoltoa että tulevat SMkisat voitaisiin järjestää vain yhdellä arvostelevalla tuomarilla pandemiatilanteen matkustusrajoituksista
johtuen. Ote säännöistä: ”KSVI 656.1. Lajimestaruuskilpailujen (sekä trailin SM-kilpailujen) finaalin
arvostelee vähintään kaksi tuomaria. Tuomareilla on oltava joko SRL:n (B-A-taso), AQHA:n (open, ei
specialized) tai APHA:n (vähintään Eurooppatason) tuomarioikeus. Kumpikin tuomari tekee
arvostelunsa itsenäisesti, mutta pisteet lasketaan yhteen niissä lajeissa, joissa annetaan pisteitä (trail,
wh ja wr)”. Komitea keskusteli asiasta ja totesi että heidän päätösvaltansa ei riitä tällaiseen asiaan joten
asia vietiin eteenpäin urheilujohtajalle sekä sääntövaliokunnan puheenjohtajalle. Heiltä tuli kielteinen
päätös ehdotukseen ja kilpailunjärjestäjää on informoitu siitä että jos kilpailuja ei pystytä järjestämään
sääntöjen vaatimilla tuomareilla, poistetaan niiltä SM-ja lajimestaruus status.

7. SEURAAVA KOKOUS:
6.9.2020 klo 10.00
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:10

