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Uuteen vuoteen ja uuteen kilpailujärjestelmään

Uusi vuosi tuo tullessaan uuden kilpailujärjestelmän, josta päätimme järjestää koulutuksen heti 
alkuvuodesta. Koulutus on suunnattu erityisesti kilpailijoille, mutta myös alaikäisten kisaajien huoltajat, 
kisajärjestelyihin osallistuvat ja muut kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Eikä maksa mitään, seura 
tarjoaa koulutuksen jäsenille.

Lisäksi helmikuussa järjestetään ensiapu 1 -koulutus, johon osallistumista seura tukee antamalla jäsenille 
tuntuvan alennuksen kurssimaksusta, eli osa kurssista menee seuran piikkiin. Tuttuun tapaan helmikuussa 
pidetään myös vuosikokous, jossa palkitaan viime vuoden aikana ansioituneita seuralaisia. Toiveita on 
kuultu myös 1-tason kisojen järjestämisestä, katsotaan jos sellaiset saataisiin vielä aikaan helmi-
maaliskuussa.

:) Mape

Kurikan Ratsastajien vuosikokous

Kurikan Ratsastajien vuosikokous pidetään perjantaina 27.2. klo 18 Mapen luona (Jyräntie 128, Kurikka).
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, muun muassa hallituksen kokoonpano. Erovuoroisia 
ovat Maria Rikala (käytettävissä), Anna Puska (käytettävissä) ja Janni Yli-Vainio (käytettävissä). Hallitustyöstä 
kiinnostuneet saavat lisätietoja nykyiseltä hallitukselta.

Vuosikokouksessa palkitaan Vuoden Parhaat 2014. Palkittavia ehtii vielä ehdottaa seuran sähköpostiin 31.1. 
saakka. 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.

Sääntökoulutuksia

Kurikan Ratsastajat järjestää kilpailujärjestelmäkoulutuksen Kurikka-lehden tiloissa (Laulajantie 4, Kurikka, 
Kurikantien puoleinen sisäänkäynti) maanantaina 2.2. klo 18 alkaen. Koulutusta suositellaan kaikille 
kilpailijoille ja se on hyödyllinen myös kisajärjestelyihin osallistuville. Kouluttajana Anu Tuomi,  mahdollisuus 
suorittaa samalla D-luvan sääntökoe. 

Koulutus on ilmainen KuRat-jäsenille, muiden seurojen jäsenet 10e/hlö (etusijalla KuRat-jäsenet). 
Ilmoittautumiset 31.1. mennessä Mapelle tai posti@kurikanratsastajat.net. Ilmoittautuessasi mainitse 
nimesi, seura, puhelinnumerosi ja teetkö D-lupakokeen.

Jos et pääse KuRatin koulutukseen, vastaavia järjestetään myös Ilmajoella ja Alavudella. Ilmajoen koulutus 
pidetään Ilmajoki-hallin kokoustiloissa tiistaina 20.1. klo 18 alkaen. Kouluttajana Anu Tuomi, 
ilmoittautumiset mennessä ilmajoenratsastajat@gmail.com. Lakeudenportin Ratsastajien koulutus pidetään 
sunnuntaina 1.2. klo 12 alkaen Fasadissa Alavudella (Taitotie 1, 63300 Alavus). Ilmoittautumiset viimeistään 
torstaina 29.1. joko sähköpostilla jutta.neste@gmail.com tai tekstiviestillä 040 538 5952.



Hevosväelle suunnattu Ensiapu I –kurssi Kurikassa 

Kurikan Ratsastajat järjestää 14.-15.2.2015 hevosihmisille suunnatun Ensiapu I -kurssin Nuorisotalo Kurnulla 
(Keskuspuistikko 20, Kurikka). Päivien kesto 9.00-16.30. Päivä sisältää muutaman kaffitauon (sisältyy 
hintaan) ja 45min ruokatauon, jolloin voi käydä omakustanteisesti syömässä, sekä tietysti Ensiapu I – 
todistukseen vaadittavat asiat. Kouluttajana toimii Maija Haanpää, ja Maijalle olisi mahdollisuus laittaa 
kurssin järjestäjän kautta (tai miksei paikanpäälläkin esittää) kysymyksiä miten toimia erilaisissa 
hevostapaturmissa.

Hinta Kurikan Ratsastajien jäsenille 60 euroa ja muille 90 euroa. SITOVAT ilmoittautumiset viimeistään 
1.2.2015 sähköpostilla posti@kurikanratsastajat.net. Ilmoittautumisiin kuitataan 3.2. mennessä, onko 
vähimmäisosallistujamäärä (15) täyttynyt ja samalla ilmoitetaan tilinumero, johon kurssimaksu tulee 
maksaa viimeistään 6.2. Maksimiosallistujamäärä 20. Kurssimaksu palautetaan vain, jos peruutuksen tilalle 
löytyy osallistuja, koska kurssimaksu on laskettu todella alhaiseksi. Kysymyksiä Maijalle, tai kurssista muuten 
voi esittää myös sähköpostiosoitteeseen, tai tapahtumakutsuun facebookissa. Kurssin järjestämisestä vastaa 
Janni Yli-Vainio (0407389269).

Vuoden 2015 kilpailuluvat

Kilpailuluvat vuodelle 2015 pyydetään sähköpostitse jäsensihteeriltä eve_luo@suomi24.fi sitten, kun 
vuoden 2015 jäsenmaksu on maksettu. Tämä koskee niitä ratsastajia, joille kansallinen tai aluelisenssi on jo 
myönnetty. Eli maksa ensin jäsenmaksu ja ilmoita sitten jäsensihteerille haluamasi lisenssi (D-lupa vastaa 
entistä aluelupaa, A-lupa on sama kuin ennenkin), jäsenmaksun maksupäivä ja sähköpostiosoite, johon 
lasku kilpailulisenssistä lähetetään. Kipan kautta voi ilmoittautua kilpailuihin vasta kun jäsenmaksu, 
lisenssimaksu ja hevosen vuosimaksu on päivittynyt sinne.

Jos haluat ensimmäistä kertaa D-luvan tai muuttaa D-luvan sijasta A-luvan, ota yhteys seuran sähköpostiin 
posti@kurikanratsastajat.net. Tämä koskee sekä kilpailulupakoulutuksen käyneitä uusia lisenssinhakijoita 
että niitä, joilla koulutus on vielä käymättä. KuRat järjestää tarvittaessa kilpailulupakoulutuksen ma 2.2. klo 
18, muista ilmoittautua mukaan D-luvan sääntökoetta varten. KuRat noudattaa lisenssien myöntämisessä 
SRL:n suosituksia (www.ratsastus.fi). 

Vuoden 2014 kilpailuluvalla voi kilpailla 15.2.2015 asti, sama koskee hevosten vuosimaksuja. Seuraa 
vaihtavien tulee maksaa uuden seuran kilpailulupa heti vuoden alussa, jotta edustettava
seura näkyy kilpailuissa oikein. Vuoden 2015 kilpailulupa tulee näkyä rekisterissä maksettuna
2.2.2015, jos haluaa merkinnän jäsenkorttiin. 

Jos ilmoittaudut 1-tason kilpailuihin (vanhat seurakilpailut ja kilpailuharjoitukset) Kipan kautta eikä sinulla 
ole D- tai A-lupaa, tarvitset ilmoittautumista varten maksuttoman E-kilpailuluvan (entinen 
seurakilpailulupa), jonka voit tehdä jäsenmaksun maksettuasi osoitteessa https://lisenssi.sportti.fi/.

Aluecupit alkavat keväällä

Pohjanmaan aluecup ratsastetaan alueellisena este- ja kouluratsastuskilpailuna. Aluecup koostuu kahdesta 
sarjasta, pikkucup ja isocup. Esteratsastuksen osakilpailut ratsastetaan 8.3.-10.10. ja kouluratsastuksen 
osakilpailut 19.4.-3.10. Ratsukoilla on osallistumisoikeus aluecupiin, kun ratsastajan seura on maksanut 
sarjakilpailumaksun SRL Pohjanmaan alueen tilille. 

Aluecupiin osallistumista suunnittelevat KuRat-ratsukot, ilmoittautukaa Mapelle 15.2. mennessä, niin 
tiedetään maksaa cup-maksu osallistujamäärän mukaan. Muistakaa, että ratsastajan tulee myös erikseen 
ilmoittautua aluecupiin, lisätietoja alueen nettisivuilla, katso säännöt ja aluecup-info.



Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

17.1. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Kokkola
17.1. Nuorten hevosten arvostelukoulutus koulutuomareille, Vaasa
20.1. Kilpailujärjestelmäkoulutus, Ilmajoki
24.-25.1. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Perho
31.1. Estetuomareiden, ratamestareiden ja stewardien lisenssikoulutus, Seinäjoki
31.-1.2. Stewardikoulutus, Seinäjoki
1.2. Kilpailijakoulutus, Alavus
2.2. Kilpailujärjestelmäkoulutus, Kurikka
7.-8.2. Estetuomarikoulutus, Seinäjoki
8.2. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Alavus
14.-15.2. Hevosväen EA1-kurssi, Kurikka
14.-15.2. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
15.2. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Ilmajoki
21.2. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Ilmajoki (halli)
1.3. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Alavus
7.-8.3. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Perho
8.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki (halli, aluecup 1)
14.-15.3. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Uusikaarlepyy
14.3. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Lapua (halli)
14.3. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Ilmajoki
21.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Jalasjärvi (halli)
22.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki (hallimestaruus)
29.3. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Alavus
3.4. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Ilmajoki (hallimestaruus po, sh)
11.-12.4. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Uusikaarlepyy
12.4. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Jalasjärvi (halli)
18.-19.4. Esteratsastuksen 3-tason kilpailut, Myrkky (halli, junioricup, ponicup, pikkuponicup, amatöörisarja, 
noviisisarja, aluecup 2, sh-cup 1)
19.4. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Vaasa (halli, aluecup 1)
25.4. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Kauhajoki (hallimestaruus jun, sen, nh)
25.4. Islanninhevosten 1-tason kilpailut

Hyvää alkanutta vuotta ja menestystä tulevalle kisakaudelle!


