
Team-TR säännöt syksy 2021

Tavoite
1. Tiimin tavoitteena on tarjota ratsastuskoulun oppilaille mahdollisuus tutustua tavoitteelliseen

valmentautumiseen sekä ratsastuskilpailutoimintaan.
2. Syyskauden 2021 tavoitteena on löytää valmennustoiminnasta kiinnostuneille ratsastajille sopivat

ratsut kohti ratsastuskouluoppilaiden valtakunnallisia mestaruuksia kesällä 2022.
3. Tiimin toissijaisena tavoitteena on lisätä Turun Ratsastajien ja Artukaisten ratsastuskoulun

näkyvyyttä Lounais-Suomen alueella sekä kansallisesti.

Hakeminen
4. Tiimiin voi hakea Artukaisten ratsastuskoulun kausipaikalla ratsastava oppilas, joka haluaa

harjoitella tavoitteellisesti ja kehittyä kilparatsastajana.
5. Ratsastajan tulee olla motivoitunut kilpailemiseen ja kehittymiseen. Nykyisellä

kilpailukokemuksella ei ole merkitystä jos hakijan motivaatio on riittävä.
6. Ratsastajan tulee keskustella ratsastuksenopettajan kanssa sopivista hevosvaihtoehdoista ennen

tiimiin hakemista. Hakemukseen tulee täyttää vähintään 3 hevosvaihtoehtoa, jotta hakemus
käsitellään. Hevostoiveita voi perustella halutessaan.

7. Tiimiin haetaan joko este- tai kouluratsukkona. Myös useampaa tiimipaikkaa voi hakea. Mikäli
haluat hakea useampaa paikkaa, mutta vastaanottaa vain yhden paikan, mainitse
hakemuksessasi mihin valmennukseen haluat ensisijaisesti.

8. Tiimiin haetaan 7.8.2021 klo 23.59 mennessä joko paperisella lomakkeella joka palautetaan
ratsastuksenopettajalle tai lähettämällä lomake skannattuna/valokuvana osoitteeseen
artukaistenratsastuskoulu@gmail.com JA turun.ratsastajat@gmail.com .

Valinta
9. Tiimiin valitaan hevosta kohden korkeintaan kaksi ratsastajaa joista vain toinen voi olla

esteratsastaja.
10. Seura pidättää oikeuden vaihtaa valittua tiimihevosta kesken kauden mikäli ratsastuksenopettaja

katsoo sen ratsastajan kehittymisen ja sopivien ratsukoiden muodostumisen kannalta
mielekkääksi. Vaihdoista keskustellaan aina ratsastajan/ratsastajien sekä johtokunnan edustajan
kanssa.

11. Turun Ratsastajat ry:n johtokunta valitsee tiimin jäsenet hakemusten perusteella keskusteltuaan
Artukaisten ratsastuskoulun ratsastuksenopettajien kanssa. Valintaperusteina käytetään
ratsastajan motivaatiota, mahdollisuutta sitoutua kisatiimiin, ratsukon kehittymispotentiaalia ja
hevosten tasaista käyttöä valmennustoiminnassa.

12. Tiimiin valitaan ratsukoita syyskaudelle 8-12/2021.

Tiimin toiminta ja tiimiläisen velvollisuudet
13. Tiimin toiminta alkaa elokuussa 2021 ja päättyy tiimin järjestämiin harjoituskilpailuihin joulukuussa

2021. Seura pidättää oikeuden mahdollisiin aikataulumuutoksiin.
14. Tiimiläisiltä kerätään 50€ suuruinen kausimaksu, joka kattaa kauden aloituspalaverin sekä tiimin

toiminnasta seuralle koituvat hallinnolliset kulut.
15. Tiimiläinen sitoutuu osallistumaan tiimin kauden aloituspalaveriin (etämahdollisuus).
16. Tiimiläisille suunnitellaan valmennuskaudelle henkilökohtaiset kilpailutavoitteet, joiden pohjana

toimii tiimihakemus.
17. Tiimiläisellä on oltava kausipaikka Artukaisten ratsastuskoulussa syyskaudella 2021.
18. Kausitunnillaan tiimiläinen ei ole etuoikeutettu saamaan valmennushevosta käyttöönsä.
19. Tiimiläinen sitoutuu osallistumaan omalla kustannuksellaan varaamiinsa valmennuksiin. Yksi

oman valmentajan ”väliarviointi” valmennus kauden aikana on pakollinen. Valmennusten
peruutus viimeistään 3 vuorokautta ennen valmennusta, myöhäisemmässä peruutuksessa



valmennettava on velvollinen hankkimaan tilalleen toisen Team-TR ratsukon tai maksamaan
valmennuksen. Ratsastajan koronaoireiden tai karanteeniin joutumisen vuoksi peruutus kuluitta
viimeistään 24h ennen valmennusta.

20. Tiimiläisen tulee osallistua omalla kustannuksellaan valmennuskauden aikana vähintään yksiin
Turun Ratsastajat ry:n järjestämiin kilpailuihin kussakin valmennuslajissaan mikäli kilpailukausi
toteutuu.

21. Kilpailija on oikeutettu osallistumaan valmennushevosellaan 1 kilpailuluokkaan/valmennuslajin
kilpailu. Kahteen rataan on mahdollisuus vain jos muita halukkaita ei viimeiseen
ilmoittautumispäivään mennessä ole tullut (lähtijämäärältään rajatuissa kilpailuissa voi
ilmoittautua suoraan 2 luokkaan joista toinen perutaan mikäli hevoselle tulee toinen ratsastaja).
Tiimiläisen on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä mikäli ei ole
osallistumassa  valmennuslajin kilpailun valmennushevosellaan.

22. Tiimi voi järjestää valmennusten lisäksi ryhmäyttävää toimintaa ja valmennusta tukevaa liikuntaa,
johon tiimiläisten toivotaan osallistuvan mahdollisuuksiensa mukaan. Näistä aiheutuvat
kustannukset maksetaan itse.

23. Tiimi voi tehdä Turun Ratsastajat ry:n alaisuudessa omaa varainhankintaa esimerkiksi
kilpailumatkakulujen kattamiseksi. Rahaa ei siirretä erilliselle tilille, vaan johtokunta myöntää tuen
tiimille.

Valmennukset
24. Tiimiläisille pyritään järjestämään valmennustapahtumia 1-4 viikon välein. Osa tapahtumista on

ulkopuolisen valmentajan ja osa Artukaisten ratsastuskoulun ratsastuksenopettajien pitämiä.
25. Tiimin valmennukset ovat tiimiläisille omakustanteisia. Valmennusten hinta on ulkopuolisella

valmentajalla 70€/kerta ja omalla valmentajalla 50€/kerta. Seura pidättää oikeuden valmentajien
vaihdoksiin.

26. Osa valmennuksista järjestetään päiväaikaan, myös arkisin. Valmennukset sijoitetaan
ratsastuskoulun vakiotuntiaikojen ulkopuolelle. Aikataulut tiedotetaan heti kun ne ovat tiedossa.

27. Valmennukseen ilmoittaudutaan GoogleSheet kalenteriin. Mikäli et osallistunut edelliseen
tapahtumaan, voit ilmoittautua suoraan valmennuksen kohdalle. Mikäli olit edellisessä
tapahtumassa, voit ilmoittautua varalle.

28. Seura pidättää oikeuden perua valmennus, jos sitä ei resurssien puitteissa kyetä järjestämään.
Tällöin seura vastaa peruuntumisesta aiheutuneista valmentajakuluista. Tiimiläisille mahdollisesti
aiheutuneita kuluja, kuten matkakustannuksia, ei korvata. Seura ei vastaa mahdollisista
lisäkuluista myöskään tilanteessa, jossa valmentaja peruu valmennuksen.

Tiimistä eroaminen
29. Mikäli ratsastaja eroaa tiimistä, ei tiimin kausimaksua palauteta.
30. Seura ei vastaa tiimistä eroamistilanteessa esimerkiksi kilpailuja varten tehtyjen varausmaksujen

ym. jo maksettujen kulujen palauttamisesta vaan nämä jäävät tiimiläisen tappioksi.

Tiimistä erottaminen tai hevosen vaihto
31. Seura pidättää oikeuden irtisanoa tiimiläisen kisatiimipaikan, jos ratsastuskoulun hevostilanne

sitä vaatii.
32. Mikäli tiimiläisen valmennushevonen loukkaantuu tai ei muusta syystä voi osallistua

valmennustoimintaan, tarjoaa seura ratsastajalle resurssien salliessa uuden valmennushevosen.
33. Tiimiläinen voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa tiimistä kesken kauden

kurinpitotoimenpiteenä, mikäli tämä nähdään tarpeelliseksi. Erotettavaa tiimiläistä tulee kuulla
ennen päätöstä.

Turun Ratsastajat – Äbo Ryttare ry:n johtokunta


