Matkaratsastuskomitean 2019 kokous 8 (2020 kokous 0)
09.01.2020
Paikka ja aika, Teboil Sveitsinhovi, Hyvinkää klo: 17.00

PÖYTÄKIRJA
Läsnä:
Laura Jussilainen 7/8, Kirsi Oittinen 8/8, Kai Torp 7/8, Miia Kouvalainen 5/8, Osmo
Metsälä 1/8, Olli-pekka Salopää 8/8
Etäyhteydellä:
Sari Lahtinen 5/8
Poissa:
Minna Oksanen 5/8

1.

Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kai Torp

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan päätösvaltainen ja avasi kokouksen

3.

Kokouksen sihteerin valinta
Olli-Pekka valittiin sihteeriksi

4.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

5.

Edellisen kokouksen keskeneräiset asiat
Toimihenkilöliivit.
- Asia edelleen vireillä, Siirtyy seuraavalle komitealle
1 kpl uusi Tracker tuli 12/19
Komitean tietopankkiin ladataan kilpailunjärjestäjille ohjeet kilpailujen
toteuttamiseksi. Seminaarissa kerättiin työryhmä tätä varten (Elina Tiainen,
Elina Långvik, Sara Töppärä) Siirtyy seuraavalle komitealle

-

-

-

Komitean tietopankkiin ladataan materiaalipankki huoltajia varten.
Seminaarissa kerättiin työryhmä tätä varten (Henkka Tiainen, Linda Laine ja
Sara Töppärä). Siirtyy seuraavalle komitealle.
Komitea päätti 2020 kilpailujen osalta seuraavasti:
- SM- kilpailumatka kansallinen 3.1 80 km
- aluemestaruutta ratsastettavaksi Alue 2.3 (nopeus 60-79 km).
- Seuraava komitea tiedottaa asiasta TarRatille

-

Valmennus- ja tapahtumakalenteri matkaratsastuksen osalla. Pohdittiin
yhteisen valmennus- ja tapahtumakalenterin julkaisemista, ja millä alustalla se
olisi järkevää. Siirtyy seuraavalle komitealle.

-

Ajanoton selvitystyön jatko. Siirtyy seuraavalle komitealle.

6.
-

-

Sääntömuutokset
Sääntömuutokset 2020 menevät käsittelyyn SRL-hallituksen tammikuun
kokouksessa, jolloin uudet säännöt voivat astua voimaan vasta tämän
kokouksen jälkeen.
Säännöistä on tarkastettava vielä luokat, palautumisajat kilpailun kuluessa.
Laura
Tarkastettava onko säännöissä:
▪ Hevosten esittäminen tarkastukseen. Hevoset tulee esittää
eläinlääkärintarkastukseen tauolle tultaessa 15
minuutin sisällä, pulssi enintään 64, ja maaliin tultaessa 20 minuutin
sisällä, pulssi enintään 64. (Aiemmin
tauolla 20 min sisällä ja maalissa 30 min sisällä)

7.

Kilpailukalenteri 2020
- Kai laittaa viestiä seuroille, että lisäävät kilpailunsa KIPA:an.

8.

Vastuualueiden kuulumiset
Valmennus
- Valmennustoiminnan ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen
seura- ja aluetasolla.
Seurayhteyshenkilö
- Kai pyytää seuroja lisäämään kilpailut KIPA:an asap.
Koulutus ja tapahtumat

-

Lisenssikoulutukset on pidettävä 31.3 mennessä.
o Heidi pitää koulutuksen 8.2. klo 10 alkaen
o Paikkana Hyvinkään Sveitsinhovi.
o Tarvittaessa syksyllä pidetään toinen koulutus.
o Kutsukirjeen tekee Heidi
Kilpailutoiminta
- 2020 kilpailujen suunnittelu-excell
- Heidi Laurinen ja Minna Oksanen tarkastaa kutsut ja julkaisee ne
KIPAssa
- SM-kilpailut 22.8.2020 Urjala, Taikayön ratsastajat. Komitea
esittää hallitukselle.
Talous
-

Budjetti 2019
Komitean osuutta jäljellä - 396 €

-

Seuraava tiedote

Tiedotus

9.

Muut asiat
- Toimintakertomus 2019
- Seuraavaan komiteaan on haku päättynyt. Liittoon on ilmoitettu halukkat
komiteaan. Puheenjohtaja esittää komiteaa hallitukselle. Hallitus vahvistaa
uuden komitean seuraavassa kokouksessa.
- SRL yhteyshenkilöt ja mahdolliset muutokset. Urheilujohtaja jää pois
31.3.2020.

10.

Seuraava kokous
- Tulevaisuusseminaari 15.2
- Seuraava kokous on kun uusi komitea on vahvistettu.
- 11.2.2020 klo 17:00

11.

Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen

