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Ohjeet aluekilpailuiden anomiseen sekä kutsujen ja
ratapiirrosten tarkistamiseen 2022
Itä-Suomi
Aluekilpailuiden anominen
Seuraavan vuoden aluekilpailut anotaan Kipa2:n kautta 30.11. mennessä. Kilpailunjärjestäjä lisää toivomansa
kisapäivän Kipa2:n kalenteriin itse. Kalenteriin näkyviin tulevaan Kuvaus-kenttään voi kirjata mahdolliset
vaihtoehtoiset päivätoiveet ja anottavat arvokilpailut. Hyväksytty aluekilpailukalenteri julkaistaan vuoden loppuun
mennessä Kipa2:ssa.
Myöhemmin tulleet kilpailupäiväanomukset tai pyynnöt jo anottujen kilpailupäivien siirtämiseksi eri päivämäärälle
käsitellään aina aluejaoston kokouksessa (noin kerran kuukaudessa), joten kilpailut/päivämäärämuutokset tulee
anoa vähintään kahta kuukautta ennen aiottua kisapäivää. Nämä kilpailut sovitetaan hyväksyttyyn kalenteriin sen
mukaan, miten siinä on tilaa. Anomukset tai pyynnöt siirroista tulee toimittaa aluejaoston
kilpailukalenterivastaavalle osoitteeseen hevos1asiat(ät)gmail.com. Kun kilpailunjärjestäjä saa
kilpailukalenterivastaavalta vahvistuksen, että aluejaosto on hyväksynyt kilpailupäivämäärän/päivämääräsiirron,
tulee kilpailunjärjestäjän merkitä kilpailupäivämäärä Kipa2:een, jonka jälkeen kilpailukalenterivastaava julkaisee
päivämäärän näkymään Kipa2:n kalenterissa.
Aluekilpailukutsujen tarkistaminen
Kilpailusääntöjen yleisen osan mukaan
“11.1.2. TPJ:n vahvistama kilpailukutsu tulee julkaista KIPAssa viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kilpailun alkua.
Lajisäännöissä voidaan määrätä myös tätä aikaisemmasta julkaisuajasta.
11.1.3. Kilpailunjärjestäjän tulee toimittaa kutsu ko. kilpailujen TPJ:lle vahvistettavaksi viimeistään 14 vrk ennen
viimeistä julkaisuajankohtaa. SRL:n luvalla voi poikkeustilanteessa poiketa julkaisuajankohdasta.
11.1.4. SRL ryhtyy kurinpitotoimiin, jos kilpailukutsua ei julkaista ajoissa tai jos sitä muutetaan ilman TPJ:n lupaa.
Poikkeuksena pakottavat, järjestäjästä riippumattomat syyt. Mikäli kilpailu perutaan pykälän 11.1.2. mukaisen
julkaisuajankohdan jälkeen, eikä kutsua ole julkaistu, peritään myöhästymismaksu siihen asti, kunnes KIPAan on
merkitty kilpailu peruutetuksi. SRL voi peruuttaa kilpailukalenteriin merkityn kilpailun, jos kutsua ei ole julkaistu
viikkoa ennen kilpailun alkua tai muusta perustellusta syystä.”
Myöskin aluejaoston kutsuntarkistajalle pyyntö kutsun tarkistamisesta tulee toimittaa hyvissä ajoin, viimeistään 7
vrk ennen toivottua julkaisuajankohtaa.
Kun tuomariston puheenjohtaja on hyväksynyt kilpailukutsun, tulee kilpailunjärjestäjän kirjata kutsu Kipa2:een ja
lähettää se tarkistettavaksi aluejaoston kutsuntarkistajalle klikkaamalla Kipa2:ssa Toiminnot → Hyväksytä kutsu.
Tarvittaessa kilpailunjärjestäjä voi ottaa yhteyttä kutsuntarkistajaan myös sähköpostitse hevos1asiat(ät)gmail.com.
Jos kutsu on kunnossa, julkaisee kutsuntarkistaja sen Kipa2:ssa, tai tarvittaessa pyytää kilpailunjärjestäjää
tekemään kutsuun korjauksia (huomioithan, että kilpailukutsussa tulee olla merkittynä yhteyshenkilö, johon
kutsuntarkistaja voi olla yhteydessä!), ja julkaisee kutsun kun kilpailunjärjestäjä on tehnyt korjaukset. Kun kutsu on
tarkastettu, hyväksytty ja julkaistu Kipa2:ssa, siihen ei saa tehdä muutoksia ilman painavaa syytä ja
neuvottelematta tuomariston puheenjohtajan kanssa.
Esteratojen tarkistaminen
C-ratamestareiden tulee lähettää aluetason estekilpailuiden ratapiirrokset tarkistettavaksi Johanna Mikkolalle
johkumikkola(at)gmail.com / 050 3471566 vähintään kaksi viikkoa ennen kilpailuita. Ylemmän tason
ratamestareille suositellaan samaa käytäntöä.
Myös seurakilpailuiden ratapiirrokset voi halutessaan lähettää tarkistettavaksi jollekulle seuraavista henkilöistä
(ensisijaisesti sille henkilölle, joka tuntee kyseisen kisapaikan): Miia Tallgren miia.tallgren(at)gmail.com / 044
5670844, Essi-Lotta Rautiainen kirppu89(at)gmail.com / 044 5833670, Satu Kosunen hevos1asiat(at)gmail.com /
040 7577156.
Lisää ohjeistusta kilpailunjärjestämiseen löytyy mm. seuraavasta osoitteesta:
https://www.ratsastus.fi/kilpailu-ja-valmennus/kilpailunjarjestajalle/

