HEVOSENOMISTAJASOPIMUS SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY
1. OSAPUOLET
1.1. Urheilija

______________________________

Henkilötunnus

______________________________

1.2. Suomen Ratsastajainliitto / Aki Ylänne aki.ylanne@ratsastus.fi
Valimotie 10, 00380 Helsinki, p. 09 – 2294 5241
1.3. Hevosenomistaja _______________________________________________________________

Osoite

_______________________________________________________________

Puh.

__________________________________

Sähköposti

__________________________________

2. SOPIMUSKAUSI
Tämän sopimuksen voimassaolo alkaa allekirjoittamispäivästä ja päättyy ilman irtisanomista
31.12.2020.
3. SOPIMUKSEN TARKOITUS
Tällä sopimuksella määritellään ne ehdot, periaatteet ja menettelytavat johon Suomen
Ratsastajainliitto ry:n (myöhempänä SRL) edustustehtäviin nimeämä urheilija, urheilijan käytössä
olevan hevosen omistaja (myöhempänä hevosenomistaja) sekä SRL sitoutuvat. Sopimus koskee FEI:n
kansainvälisiä arvokilpailuja.
Tämän sopimuksen kautta hevosenomistaja sitoutuu soveltuvin osin noudattamaan myös OK:n, WADA:n ,
SUEK:n, FEI:n sekä SRL:n sääntöjä, kilpailusääntöjä sekä kurinpitomenettelyä.

4. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

4.1. Kilpailutoiminta
Kilpailuvuoden perustana on osapuolten yhteisesti sopima ratsukon kilpailuohjelma, jonka
mahdollisesta muuttamisesta osapuolet neuvottelevat heti muutostarpeen ilmaannuttua (ratsukolla
tarkoitetaan jäljempänä hevosta/hevosia sekä ratsastajaa / ajajaa / vikeltäjää). Tavoitteena on kunkin
ratsukon kilpailuttaminen SRL:n ko. sopimuskautta kattavan kansainvälisen arvokilpailuohjelman
mukaisesti, huomioiden ratsukon ominaispiirteet ja tosiasiallinen kunto.
Urheilija sitoutuu pitämään muut osapuolet jatkuvasti informoituna oman ja hevosensa/hevostensa
kilpailukuntoon vaikuttavista seikoista.
SRL julkaisee kotisivuillaan säännöt menettelylle, jolla ratsukko nimetään kansainvälisiin
kilpailutehtäviin (SRL:n valintamenettely edustustehtäviin). Näissä valintakriteereissä ratsukon
kilpailutuloksilla on ratkaisevin merkitys. SRL tekee harkinnan jälkeen lopulta valintansa yksin.
Hevosenomistaja sitoutuu siihen, että alla luetellut hevoset ovat käytettävissä tämän sopimuksen
voimassaoloaikana, sovitun kilpailuohjelman mukaisesti ja ainakin niissä kilpailuissa, joihin hevonen
on alustavasti ilmoitettu (nominated entry).
Hevosen nimi:______________________________________ Rek.nro:_____________________
Hevosen nimi:______________________________________ Rek.nro:_____________________
Hevosen nimi:______________________________________ Rek.nro:_____________________

4.2. Urheilijasopimus
Hevosenomistaja on tietoinen urheilijan ja SRL:n välillä solmitun urheilijasopimuksen sisällöstä ja
erityisesti sen kohdista, joissa mainitaan hevosen käyttöön liittyviä asioita.
4.3. Vakuutus
Liitto ei vakuuta erikseen urheilijaa, hänen tai hevosenomistajan hevosta/hevosia tai
hevostenkuljetusautoa valmennus- tai kilpailutapahtumiin.
Urheilija tai hevosenomistaja tekee mahdolliset vahinkoilmoitukset itse vakuutusyhtiölle.
4.4. Terveys ja eläinlääkärintarkastus
Mikäli urheilija tai hevonen loukkaantuu tai sairastuu sopimuskauden aikana, on urheilijan
ilmoitettava siitä välittömästi liiton maajoukkuejohdolle. Liitolle annetut terveystiedot ovat
luottamuksellisia.
SRL:lla on omalla kustannuksellaan oikeus suorituttaa pätevän hevosiin erikoistuneen eläinlääkärin
toimesta sellaisen hevosen tarkastus, joka on SRL:n toimesta ilmoitettu kansainväliseen kilpailuun.

4.5. Hevosen myynti
Hevosenomistaja sitoutuu hyvissä ajoin ilmoittamaan muille osapuolille mahdollisista aikeistaan
myydä tämän sopimuksen puitteissa olevan hevosensa.
Mikäli urheilijan käytössä tämän sopimuksen puitteissa ollut hevonen myydään sopimuskauden
aikana, voi SRL vaatia sopimuskauden aikana osapuolelle suoritetut tukimäärärahat palautettavaksi.

5. SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Mikäli tämän sopimuksen osapuoli tahallisesti ja olennaisessa asiassa rikkoo tämän sopimuksen
määräyksiä, toisella osapuolella on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi.
Mikäli urheilijan havaitaan käyttäneen kiellettyjä dopingaineita tai antaneen niitä hevoselleen tai
mikäli ratsastaja kieltäytyy dopingtesteistä, on SRL:lla oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi.
Erimielisyyksiin ja sopimuksen purkamiseen liittyvissä asioissa on aina ennen ratkaisua kuultava
vastapuolta ja muita tämän sopimuksen osapuolia.
6. ALLEKIRJOITUKSET
Sitoudumme noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja.
Paikka _______________________________
Aika

_______________________________

Suomen Ratsastajainliitto ry:n puolesta
_______________________________

Urheilijan allekirjoitus
_________________________________

_______________________________

_________________________________

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Hevosenomistajan allekirjoitus
_______________________________
_______________________________
Nimenselvennys

