REINING KOMITEAN KOKOUS 4 2020
PÖYTÄKIRJA

Aika: 10.8.2020, klo 1900
Paikka: Etäyhteys, ryhmäpuhelu
Osallistujat: Anne Pussinen, Tenho Oinonen, Pete Perkiö, Elena Wuorimaa, Siri Haanpää,
Mataleeena Parikka ja pj Tomi Wuorimaa.
Estyneet: Mia Weckman
Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 19:00
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kipanumeroiden ylläpito:
Lännenratsastus komiteoiden tulee ottaa kantaa kilpailunumeroiden ylläpidon jatkosta. Nykyinen
järjestelmä pitää uudistaa tai lakkauttaa ja siirtää ylläpidettäväksi muualle. Taustalla
lännenratsastussivuilla olevaan numerointiin liittyvät haasteet, softan päivitys, henkilöstörekisterin
laillisuuden täyttyminen, vapaaehtoisten ylläpitäjien puute, ylläpidon kustannukset jne. SRL-Kipa
suostuu ylläpitämään numeroita, jos tietyt reunaehdot täyttyvät, joita ovat
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.
RK keskusteltiin kipanumeroiden jaon ja ylläpidon nykytilanteesta ja vaihtoehdoista jatkossa.
Päätös: Päätettiin kannattaa kipanumeroiden jako ja ylläpito siirrettäväksi SRL:n kipan alaiseksi ja
hyväksyä yllämainitut SRL reunaehdot. Päätettiin laatia asiasta tiedote yhdessä all around
komitean kanssa.

SRL lajituki
Keskusteltiin SRL lajituesta vuodelle 2020 arvokisoihin tavoitteleville tulevien kvaalikisojen
suhteen. Tuki on sidonnainen suoritustasoon.

SM-kvaalihelpotukset

All around komitean pj on lähestynyt Reining komiteaa vuoden 2020 SM-kisojen kvaaleista.
Tehdäänkö kvaalivaatimuksiin muutoksia, koska nykytilanteessa kvaalien saaminen on ollut
tavallista hankalampaa.
Sekä kouluratsastuksessa että esteratsastuksessa on kvaalit poistettu tämän kauden SM-kisoista
mutta tämä päätös on tehty hyvissä ajoin eli esteissä kaksi kuukautta ennen SM-kisoja ja koulussa
melkein kolme kuukautta ennen SM-kisoja.
Ote kvaalausvaatimuksista: "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."
Päätös: Tämän vuoden osalta kvaalivaatimuksiin ei tehdä muutoksia näin lähellä (2 viikkoa ennen)
SM-kisoja. Perusteena on tasapuolinen kohtelu kaikkia urheilijoita kohtaan. Poikkeus kvaaleihin
olisi pitänyt tehdä aikaisemmin, jotta tasapuolisuus olisi toteutunut. Samoin nykyiset
kvaalivaatimukset eivät ole kohtuuttomat. Ensi vuoden osalta kvaalivaatimukset harkitaan
alkuvuodesta 2021.
Maajoukkuevalmennus
Selvitetään mahdollisuutta järjestää maajoukkuevalmennus lokakuulle. Mataleena tiedustelee Roy
van der Hoovenia. Mataleena selvittää myös mahdollisuutta valmennusten järjestämistä Kärppälän
maneesissa. Anne selvittää myös mahdollisuutta tuomariklinikan pitämistä ratsastajille ja
tuomareille.
Kisakalenteri
Aloite/Wuorimaa tehty SRL:n alaisten kilpailuiden yhteenveto helpommin nähtäväksi lajin omien
sivujen alle. Koskisi kipassa ilmoitettuja kilpailuita. SRL ottanut aloitteen käsiteltäväksi.
Toimitsijakoulutus
Srl aktivoimassa toimitsijakoulutusta toimitsijapulan vuoksi. Lännenratsastuksen puolella
stewardien lisenssit ovat voimassa ensi vuoden maaliskuun loppuun. Kaija Borup kouluttaa
lännenratsastuksen stewardeja, yhteinen lisenssipäivitys. Tarve stewardeisat on suuri; komitea
kartoittaa halukkaita. Anne selvittää linsessipäivityksen järjestämistä. Asiaan palataan seuraavassa
komitean kokouksessa
Dopingtestaus
Doping testauksen määrärahoja ei ole vähennetty ja ne käytetään täysimääräisesti. Tullaan
testaamaan kansallisen ja aluetason kisoissa. Harkintaan hyvät käytännön ohjeiden laatimista.
Equita
Kilpailutulospalveluohjelman saatavuus lännenratsastuskisoihin. Equita ei taivu
lännenratsastuskisoihin.
Aikaisemmin etänä käsitellyt ja hyväksytyt asiat
Reining lajiraportti, esitetty/Wuorimaa HUJOn kokouksessa 14.5.
Maajoukkuevalmennusrenkaisiin valinnat esitys ja valintamuistio HUJOlle esitetty 27.5. HUJOn pj,
urheilujohtaja ja reining komitean pj hyväksyneet esityksen.

5.9. Kytäjä/Pussinen, seura ja aluetason kilpailut
8.8.-9.8. ja 3.10. KV-stable/Vepsäläinen, seura, alue ja kansallisen tason kilpailut
Kisa-anomukset
KV-stable 3.10. kisat hyväksytään siirrettäväksi 27.9.2020. Sisältää seura, alue ja kansallisen tason
luokat.
Seuraavakokous
Syyskuussa. Etänä.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:50.

