
 

 

Team-TR säännöt kevät 2020 
 
TR-kisatiimin tavoite 

1. Tiimin tavoitteena on tiimiläisten osallistuminen kilpailutoimintaan. 
a. A tiimin päätavoitteena on osallistua Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnallisiin 

mestaruuksiin. 
b. B tiimin päätavoitteena osallistua Ratsastuskouluoppilaiden Lounais-Suomen 

Aluemestaruuksiin.  
 

2. Tiimin toisena tavoiteena on lisätä Turun ratsastajien ja Artukaisten ratsastuskoulun näkyvyyttä 
Lounais-Suomen alueella sekä kansallisesti. 

 
TR-kisatiimiin hakeminen 

3. Tiimiin voi hakea tuntiratsastaja, jolla on halua kehittyä kilparatsastajana. 
a. A tiimin kilpailutavoitetaso 90cm / 2-tason HeB 
b. B tiimin kilpailutavoitetaso 70-80cm / 1-tason HeC-B 

4. Tuntiratsastajan tulee keskustella ratsastuksenopettajan kanssa sopivista hevosvaihtoehdoista 
ennen tiimiin hakemista. 

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

6. Tiimiin haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemukset jätetään Artukaisten ratsastuskoulun 
ratsastuksenopettajille 4.1.2020 klo 24 mennessä joko paperisella lomakkeella tai lähettämällä 
lomake skannattuna/valokuvana osoitteeseen artukaistenratsastuskoulu@gmail.com JA 
turun.ratsastajat@gmail.com . 
 

TR-kisatiimin valinta 
7. Tiimiin voidaan valita hevosta kohden vain yksi este- ja yksi kouluratsastaja. 
8. Mikäli tiimiin tulee enemmän hakemuksia kuin mitä ryhmiin resurssien puitteissa mahtuu, Turun 

Ratsastajat ry:n johtokunta valitsee tiimin jäsenet hakemusten perusteella keskusteltuaan 
Artukaisten ratsastuskoulun ratsastuksenopettajien kanssa. Valintaperusteina käytetään 
ratsastajan motivaatiota, mahdollisuutta sitoutua kisatiimiin sekä ratsukon kilpailumenestys- ja 
kehittymispotentiaalia. 

9. Tiimiin valitaan ratsukoita kevätkaudelle 1-6/2020.  
 
TR-kisatiimiin toiminta ja tiimiläisen velvollisuudet 

10. Tiimin toiminta alkaa tammikuussa 2020 ja päättyy kesäkuussa 2020. Seura pidättää oikeuden 
mahdollisiin aikataulumuutoksiin. 

11. Tiimiläisiltä kerätään 50€ suuruinen kausimaksu, joka kattaa kauden aloitus- ja lopetuspalaverit 
sekä tiimin toiminnasta seuralle koituvat hallinnolliset kulut. 

12. Tiimiläinen sitoutuu osallistumaan tiimin kauden aloitus- ja lopetuspalavereihin. 
13. Tiimiläisille suunnitellaan valmennuskaudelle henkilökohtaiset tavoitteet joiden pohjana toimii 

tiimihakemus. Kehitystä seurataan kauden aikana, ja tarvittaessa tavoitteita muutetaan paremmin 
ratsukon tasoon sopiviksi. 

14. Tiimiläinen sitoutuu ratsastamaan omalla kustannuksellaan vähintään yhdellä säännöllisellä 
viikkotunnilla Artukaisten ratsastuskoulun kevätkaudella 2020.  

15. Vakiotunnillaan tiimiläinen ei ole etuoikeutettu saamaan valmennushevosta käyttöönsä. 
16. Tiimiläinen sitoutuu osallistumaan omalla kustannuksellaan tiimiläisille järjestettyihin 

valmennuksiin tai hankkimaan tilalleen toisen ratsukon.  
17. Tiimiläisen tulee osallistua omalla kustannuksellaan valmennuskauden aikana vähintään yksiin 

Turun ratsastajat Ry:n järjestämiin kilpailuihin kussakin valmennuslajissaan.  
18. Kilpailija on oikeutettu osallistumaan valmennushevosellaan 1 kilpailuluokkaan/valmennuslajin 

kilpailu. Kahteen rataan on mahdollisuus vain jos muita halukkaita ei viimeiseen 



 

 

ilmoittautumispäivään mennessä ole tullut. Tiimiläisen on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen 
valmennuslajin kilpailuita jos ei ole osallistumassa valmennushevosellaan. 

19. Tiimiläinen sitoutuu osallistumaan kauden tavoitekilpailuun (Ratsastuskouluoppilaiden alueelliset 
tai kansalliset mestaruudet). Tavoitetta arvioidaan kauden mittaan joten lopullinen tavoitekilpailu 
voi tasoltaan poiketa alkuperäisestä hakemuksesta. 

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

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

22. Tiimiläinen on velvollinen raportoimaan kehityksestään puolivuotiskauden lopulla johtokunnalle. 
Raportin palauttaminen on edellytys tiimiläisen uudelleenvalinnalle. 

 
TR-kisatiimin valmennukset 

23. Tiimiläisille järjestetään noin kolmen viikon välein ulkopuolisen valmentajan (A-tiimi) tai noin 
kerran kuukaudessa Artukaisten ratsastuskoulun ratsastuksenopettajien (B-tiimi) pitämä 
valmennus.  

24. Tiimin valmennukset ovat tiimiläiselle omakustanteisia. Valmennusten hinta on ulkopuolisella 
valmentajalla 70€/kerta ja omalla valmentajalla 50€/kerta. Valmennuksen kesto on 
pääsääntöisesti 1h. Seura pidättää oikeuden valmentajien vaihdoksiin. 

25. Valmennuksen ajankohta ilmoitetaan tiimiläiselle vähintään kaksi viikkoa ennen valmennusta. 
Osa valmennuksista järjestetään päiväaikaan arkisin. 

26. 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,  

27. Mahdolliset etukäteen tiedossa olevat tiimiläisen poissaolot, kuten matkat tai työesteet, 
neuvotellaan hyvissä ajoin etukäteen ja valmennuksiin osallistuminen pyritään korvaamaan 
toisessa ryhmässä mikäli tämä on tasollisesti mahdollista.  

 
TR-kisatiimistä eroaminen 

28. Mikäli ratsukko lopettaa tiimissä kesken kauden, on hänen mahdollista hankkia tilalleen uusi 
ratsukko, joka pystyy ratsastamaan saman tasoisessa ryhmässä ja sitoutumaan tiimin sääntöihin 
loppukaudeksi. Tällöin tiimiläiselle ei koidu kuluja tiimistä eroamisesta.  

29. Mikäli paikka jää täyttämättä ratsastaja sitoutuu maksamaan vielä irtisanoutumisajankohtaa 
seuraavan valmennuksen (50/70€), jotta seura ehtii hankkia loppukaudeksi tilalle uuden 
ratsukon. Irtisanomisajan maksetut valmennukset saa halutessaan ratsastaa. 

30. Tilanteessa jossa ratsastaja loukkaantuu niin, ettei valmennusta pystytä jatkamaan, voi 
tiimiläinen erota tiimistä ilman ylimääräisiä kuluja seuran taholta.  

31. Seura ei vastaa tiimistä eroamistilanteessa esimerkiksi kilpailuja varten tehtyjen varausmaksujen 
ym. jo maksettujen kulujen palauttamisesta vaan nämä jäävät tiimiläisen tappioksi. 

 
TR-kisatiimistä erottaminen tai hevosen vaihto  

32. Seura pidättää oikeuden irtisanoa tiimiläisen kisatiimipaikka, jos ratsastuskoulun hevostilanne ei 
salli hevosen käyttöä kilpailu- ja valmennustoiminnassa. Tällöin ratsastajalle ei koidu ylimääräisiä 
kuluja.  

33. Mikäli tiimiläisen valmennushevonen loukkaantuu, voi seura tarjota ratsastajan käyttöön toisen 
hevosen. Mikäli ratsastaja irtisanoutuu hevosvaihdosta johtuen, sovelletaan ratsastajan tiimistä 
eroamismenettelyä. 

 
 
Turun Ratsastajat – Äbo Ryttare ry:n johtokunta 
 


