Lännenratsastuksen all around -komitean / lajiseminaari 29.11.2020 / muistio
1. Kausi 2020
-

Käytiin läpi mennyt kausi, kilpailut ja starttien määrät ja esitettiin all around -ranking

2. Uusi kilpailujärjestelmä:
-

Keskusteltiin uudesta kilpailujärjestelmästä. Kipa2 otettu käyttöön vuoden 2020 alussa kaikissa
lajeissa, kehitystyö edelleen käynnissä
tarkistetaan Kipan toiminnot ja kerätään vuoden alussa lista puutteista ja kehitysehdotuksista
(hevosnumeron näkyminen tiedostoissa, lajikohtainen ranking jne) ja toimitetaan se liittoon
Aisa Aarnio-Wihurille, Kari Kallonen hallituksen edustajana kopionsaajana

3. Lännenratsastuksen lajisivut SRL:n nettisivuilla:
-

Reining komitean puheenjohtaja Tomi Wuorimaa on esittänyt liitolle että sivuille tuotaisiin
suora linkki Kipa2:n helpottamaan kilpailujärjestelmän löytämistä liiton sivuilta
suunniteltiin sivuille linkkiä josta näkyisi suoraan lännenratsastuksen valmentajat ja heidän
yhteystietonsa

4. Vuoden 2021 kisakalenteri (tiedot poimittu Kipa2:sta 16.12.2020):
Pvm / Sijainti

Tapahtuma / Järjestäjä

Kilpailut / Taso

3.1.2021

Seura

Hyyppäräntie 91, 05800
Hyvinkää

Hyvinkään Ratsastajat ry:n
Seuramestaruuskilpailut
HYVINKÄÄN RATSASTAJAT
RY

24.4.2021

Riverside Trail Day

Seura, Alue, Kansallinen

Hyyppäräntie 91, 05800
Hyvinkää

HYVINKÄÄN RATSASTAJAT
RY

21. - 23.05.2021

Seura, Alue, Kansallinen

Hyyppäräntie 91, 05800
Hyvinkää

Riverside Western
Weekend
HYVINKÄÄN RATSASTAJAT
RY

19.6.2021

KV Show

Seura, Alue, Kansallinen

KV Stable

WESTERN RIDERS FINLAND
RY

20.6.2021
Hyyppäräntie 91, 05800
Hyvinkää

Riverside Summer Day
HYVINKÄÄN RATSASTAJAT
RY

Tuntiratsastajien mestaruuskilpailut

Seura, Alue, Kansallinen
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24. - 25.07.2021
Hyyppäräntie 91, 05800
Hyvinkää

21. - 22.08.2021
KV Stable

-

Riverside Masters &
Champions Trail SM-kisa
HYVINKÄÄN RATSASTAJAT
RY

Alue, Kansallinen

KV Appletree Show
WESTERN RIDERS FINLAND
RY

Alue, Kansallinen

Trailin Suomen Mestaruus ja
lajimestaruudet all around-lajeissa,
valtakunnallinen
aluemestaruuskilpailu

keskusteltiin ensi vuoden kilpailukalenterista ja siitä miten tällä hetkellä on haettu kilpailuja
järjestettäväksi pelkästään Etelä-Suomessa. Kärppälän tila oli todettu hyväksi kisapaikaksi
syksyn kisoissa ja siellä toivottiin järjestettävän kilpailut ensi vuonnakin. Paikallinen seura ei ole
sinne kilpailuja hakenut joten keskusteltiin kilpailujen järjestämisestä Kärppälässä eri seurojen
yhteistyönä. Kari Kallonen / HyR otti kopin mahd. kisojen vetovastuusta ja järjestelyistä.
Keskusteltiin kilpailuiden hakuajoista ja infottiin seminaarin jäseniä että kansallisia kilpailuja
tulee hakea komiteoilta minimissään 3 kk ennen ja seuratason kilpailut merkitä Kipa2:n 2-3 kk
ennen kilpailujen ajankohtaa.

5. Lajin näkyvyys:
-

-

keskusteltiin lajin näkyvyydestä ja erilaisista tapahtumista joissa lajia voisi tuoda esiin
Jutta Koivula kertoi liiton Heppativoli-konseptista jonka avulla on tarkoitus tuoda ratsastusta
suuren yleisön ulottuville ja myös lännenratsastuksen lajiesittelyjä olisi mahdollisuus järjestää
näiden tapahtumien yhteydessä. Sovittiin että ollaan yhteydessä liittoon (Sonja Holma & Ulla
Nurmi) alkuvuodesta, selvitetään tulevat tapahtumat ja mietitään mahd. osallistujat.
Kari Kallonen on esittelemässä CMAS & keyholea, näihin tapahtumiin mahdollista saada
mukaan myös muita lajiesittelyjä

6. Lajin yhteishengen parantaminen ja yhteistyön lisääminen seurojen välillä:
-

keskusteltiin lajin yhteishengen parantamisesta ja seurojen välisen yhteistyön lisäämisestä, siitä
miten seurojen on kannettava asiasta vastuu, ehdotettiin että seurat nimittäisivät
yhteistyöhenkilön

7. Harrastajien huomioiminen
-

keskusteltiin siitä miten harrastajia voitaisiin huomioida paremmin > kokeilut, yhteistyö kuntien
kanssa, tunnettavuuden lisääminen, aluetoimijat aktiivisempia

8. Säännöt
-

-

keskusteltiin muuttuvista säännöistä sekä KSI:n että KS VI:n osalta (uudet säännöt ja
yhteenveto muuttuvista säännöistä julkaistaan vuoden alussa liiton sivuilla). Kaikkiin
ratsastuksen lajeihin tuleva kypäräpakko herätti kysymyksiä sekä mahd. stetson kypärien käyttö
> liitto selvittää voiko FEI:n kypärästandardeja hyödyntää Suomessa
Sääntömuutokset
KS I 2021 kurinpitosääntöjen uudistus > SRL:n uudet kurinpitosäännöt on laadittu käyttäen
mallina FEI:n 1.1.2020 voimaanastuneita täysin uusia kurinpitosääntöjä. FEI:n uudistus oli
pääasiassa systemaattinen, sääntöjä selkeyttävä uudistus.
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-

-

-

-

SRL:n eettinen säännöstö > Eettisen säännöstön rikkomus voi johtaa kurinpitotoimiin ja siksi
säännöstö oli vahvistettava jäsenkokouksessa. SRL:n alaisessa toiminnassa uusi eettinen
säännöstö sitoo myös SRL:n jäseniä.
Luonnos sisältää aineksia seuraavista FEI:n eettisistä säännöstöistä: FEI Code Of Ethics, FEI Code
On The Prevention Of The Manipulation Of Competitions, FEI Officials’ Code Of Conduct, FEI
Safeguarding Policy Against Harassment And Abuse
Turvakypärä kaikkiin ratsastuksen lajeihin FEI ja SRL
Kilpailija > urheilija
Vuodelle 2021 stetsonien käyttö tulee poistumaan kokonaan ratsastettavista lajeista, halterlajeissa se edelleen sallitaan mutta myös näissä lajeissa turvakypärän käyttö on suositeltavaa
AQHA:n Ranch Trailin sääntöjä on päivitetty
korjauksia / selvennyksiä nyk. sääntöihin
Pole bending > viiden tolpan käyttö
arvostelupöytäkirjoja on päivitetty / korjattu (uudet pöytäkirjat ”reining, western riding, trail”
8, 12 ja 15 kohdan pöytäkirjat, korjattu western horsemanship /showmanship at halter
ei muutosta kvaalaussääntöihin

9. Koulutus
-

-

uusien lajistewardien koulutus > kartoitettu vuoden alussa
2020 alussa otettiin yhteyttä kaikkiin lisensioituihin stewardeihin (n. 215 kpl) ja tiedusteltiin
halukkuutta jatkokouluttautua lännenratsastuksen lajistewardiksi. 16 muun lajin tai
”perusstewardia” ilmoitti haluavansa ja ehtivänsä tutustumaan lajiin ja kouluttautumaan
lännenratsastuksen lajistewardiksi. Koulutus jäi toteuttamatta tänä vuonna mutta aloitetaan
ensi vuosi organisoimalla tätä koulutusta.
Tuomarikoulutus: halukkaiden kartoittaminen ja koulutussuunnitelma vuonna 2021
Keskusteltiin ”vauhtilajien” tuomaroinnista ja siitä voiko näiden lajien tuomarointikoulutuksen
eriyttää muiden lajien tuomarikoulutuksesta.

10. Komitean kokoonpano vuodelle 2021:
-

Kenneth Puskala ja Jenni Oinonen ovat käytettävissä ensi vuonnakin, Sanni Mönkkönen ei jatka.
Uusina jäseninä komiteaan hakeneet Nina Miettinen ja Aki Uljas.
SRL:n hallitus vahvistaa komitean kokoonpanon vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.
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