Kurikan Ratsastajat ry
Jäsentiedote, marraskuu 2014

Vielä kerran
Kiitokset kaikille kivoista pikkujouluista, otetaan taas ensi vuonna uudestaan! Toisin kuin suunniteltiin,
pikkujoulut eivät jääneet vuoden viimeiseksi tapahtumaksi, vaan yleisön pyynnöstä päätettiin järjestää tänä
vuonna vielä yhdet kisat Tuiskulan maneesilla. Ensi vuonna sitten uudet tuulet puhaltavat, kun SRL:n
kilpailujärjestelmä uudistuu. Ainakin kisojen nimi muuttuu seurakisoista ykköstason kisoiksi ja varmaan
viimeistään alkuvuodesta selviää, tuoko uudistus muita muutoksia kisajärjestelyihin.
:) Mape
Seurapipoja on vielä jäljellä
Seurapipoja on vielä jäljellä jonkin verran.
Puuvillapipoja on saatavana mustana,
pinkkinä ja turkoosina. Otsalla
hopeanvärinen painatus, jossa seuran logo
ja nimi. Hinta 10e/kpl ja pipoja saatavana
ainakin tulevissa kisoissa. Ensimmäisessä
erässä pipoja tilattiin 50 kpl ja tarvittaessa tilataan lisää. Varaukset seuran sähköpostiin tai fb-ryhmään.
Kauden viimeiset kisat
Esteratsastuksen harjoitus- ja seurakilpailut su 14.12. klo 13 alkaen Tuiskulan maneesilla, vastuuhenkilö
Mape. Kilpailut ovat avoimet KuRat-jäsenille ja Latva-Nikkolan tallin ratsukoille. Tallin ulkopuolisia ratsukoita
otetaan mukaan sen verran kun parkkitilaa riittää.
Luokka 1, 90/100/110m, arv. 367.1 (A2/A2), seurakilpailuluokka
Luokka 2, puomi/ristikko/50c/60/70/80cm, arv. 367.1 (A2/A2), kilpailuharjoitus
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Ilmoittautumiset 3.-10.12. sähköpostitse osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net. Luokat ovat
avoimia siten, että ratsukko voi osallistua enintään 20cm alempaan luokkaan kuin on kuluvan
kauden aikana enimmillään kilpaillut. Luokkaan 1 ilmoittautuessasi mainitse, jos ratsastat ponilla.
Molemmissa luokissa valinnainen estekorkeus, ilmoittautuessasi muista kertoa valitsemasi
korkeus/korkeudet.
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita,
mutta turvakypärä on pakollinen. Ratsukko voi osallistua luokkaan useammassa kuin yhdessä
korkeudessa.
Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä ja tallilaisilta.
Enintään 2 starttia/ hevonen. Paitsi luokassa 2 enintään 3 starttia/hevonen.
Palkintoina ruusukkeet.
Seurakilpailuluokassa osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys, kilpailuharjoitusluokassa jäsenyyttä
suositellaan.

Kilpailujen kulukorvausten hakeminen
Muista hakea kilpailujen kulukorvausta vuoden loppuun mennessä. Ohjeet ja lomake seuran nettisivuilla.
Tarvittavat tiedot voi ilmoittaa myös seuran sähköpostiin. Lue ohjeet huolellisesti! Joukkemestaruuksien
lähtömaksut merkitään samaan kohtaan kuin sijoitukset, mainitse vain sijoituksen tilalle joukkuemestaruus.
Ohjeet ja lomake:
www.kurikanratsastajat.net/kisat.html
www.kurikanratsastajat.net/lomakkeet.html
KuRat-menestystä kilparadoilta
Maria Rikala ja Chellano voittivat 105cm-luokan ja sijoittuivat viidenneksi 95cm-luokassa kauden viimeisissä
aluekilpailuissa Ilmajoella. (Ps. Mape on myös SRL:n kuukauden aluetoimija,
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/maria_rikala_pohjanmaalta_on_marraskuun_aluetoimija)
Kipa- ja Equipe-koulutuksesta kiinnostuneita?
Löytyisikö KuRat-jäsenistä Kipa- ja Equipe -koulutuksesta kiinnostuneita, jos vaikka tulevinakin vuosina
saataisiin aluekisoja järjestetyksi? Alkuvuodesta olisi koulutuksia lähellä ja mukavat kouluttajat :) Seura
maksaa koulutuksen, kiinnostuneet ilmoittautukaa Mapelle.
Pro Horse Races järjestää yhteistyössä SRL Pohjanmaan kanssa seuroille Kipa- ja Equipe-koulutuksen, joka
koostuu kahdesta päivästä ja käytännön harjoittelusta. Ensimmäisenä päivänä ladataan ohjelma, tehdään
lähtölistat ja muut ennakkovalmistelut. Toisena päivänä kilpailussa harjoitellaan kilpailun läpivientiä, onlineyhteyttä ja tulosten siirtoa Kipaan sekä maksujärjestelmää.
Koulutukset pidetään IR:n aluekilpailuissa helmikuussa (este) ja huhtikuussa (koulu) Ilmajoen maneesilla,
Pappilantie 197, 60800 Ilmajoki. Teoriaosuus kisoja edeltävällä viikolla 18 Pirjo Tammelan luona,
Kiikkalankuja 21, 60800 Ilmajoki.
Ehdota Vuoden Parhaita!
Vuoden Parhaat palkitaan vuosikokouksessa, joka järjestetään alkuvuoden aikana. Ehdota vuoden aikana
ansioituneita jäseniä palkittavaksi seuran sähköpostiin 31.1.2015 mennessä. Kerro kenet mielestäsi pitäisi
palkita sekä missä ja miksi hän on ollut Vuoden Paras. Kilpailuissa menestyneet on jo palkittu pikkujouluissa,
joten nyt haetaan lähinnä seuratoiminnassa, talkootöissä ja muilla tavoin ansioituneita palkittavia.
Perinteisesti on palkittu ainakin Vuoden hevonen ja Vuoden talkoolainen, mutta muitakin kategorioita saa
tietenkin ehdottaa.
Kilpailujärjestelmän uudistus
Kilpailujärjestelmä uudistuu vuodenvaihteessa. Uudistuksen myötä myös kilpailusääntöihin tulee muutoksia
mm. kansainvälisten sääntöjen muuttuessa. SRL:n hallitus vahvistaa lajisääntömuutokset viimeistään
joulukuun kokouksessa, minkä jälkeen uudet säännöt ovat nähtävillä netissä.
Uudistuksen myötä kilpailulupien nimet muuttuvat osittain. Seurakilpailuluvasta tulee E-lupa ja alueluvasta
D-lupa. Muut kilpailuluvat pitävät tutut nimensä ja sisältönsä. Lupien myöntämiseen liittyviä ohjeita
tarkistetaan kvaalisääntöjen myötä ja asiasta ohjeistetaan erikseen jäsensihteereitä. Lisätietoja
uudistuksesta: www.ratsastus.fi/uusikilpailujarjestelma.

Jäsenmaksut 2015
SRL:n syyskokous päätti nostaa liiton osuutta jäsenmaksuista 2 eurolla, joten seuran jäsenmaksut nousevat
saman verran, kun helmikuun vuosikokous päätti pitää seuran osuuden ennallaan 4 eurossa.
Kannatusjäsenen jäsenmaksu pysyy ennallaan, koska siitä ei tilitetä osaa liitolle.
Jäsenmaksut vuonna 2015
Täysjäsen:
seniori 56,- (SRL 52,- + KuRat 4,-)
juniori 49,- (SRL 45,- + KuRat 4,-)
Perhejäsen:
seniori 31,- (SRL 27,- + KuRat 4,-)
juniori 27,50 (SRL 23,50 + KuRat 4,-)
Kannatusjäsen 15,Jäsenedut ja ohjeet jäseneksi liittymiseen nettisivuilla http://kurikanratsastajat.net/jaseneksi.html
Kilpailu- ja tapahtumakalenteri
29.-30.11. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
6.12. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Kauhajoki
7.12. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kauhajoki
13.-14.12. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
14.12. Esteratsastuksen seura- ja harjoituskilpailut, Kurikka
10.-11.1. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
31.1. Estetuomarien, ratamestarien ja stewardien lisenssikoulutus, Seinäjoki
7.-8.2. Estetuomarikoulutus, Seinäjoki
14.-15.2. Ratsastusväen EA1-kurssi, Kurikka
14.-15.2. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus
21.2. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Ilmajoki
Tarmokasta talvea!

