Kilpailu-, valmennus- ja koulutuskulukorvaukset

Tuusulan Ratsastajat ry
Kulukorvausoikeus on TuuRia edustavalla henkilöllä, joka osallistuu merkittävästi (tai jonka omaiset
osallistuvat) seuran toimintaan, esim. kilpailuiden järjestämiseen (minimissään yhden kilpailupäivän ajan),
hallitus- tai toimikuntatyöskentelyyn tai yhteistyökumppaneiden hankkimiseen. Yksi henkilö voi korvata
yhden hakijan osallistumisen toimintaan.
Jokainen kulukorvaushakemus käsitellään tapauskohtaisesti seuran hallituksessa.
Hallitus vahvistaa vuosittain kulukorvauksiin käytettävän summan seuran taloudellisen tilanteen mukaan.
Kilpailukulukorvaus:
Ratsastajan tulee hakea korvausta itse 12.12.2022 mennessä KiPa-tositteella, josta ilmenevät kilpailu- ja
kuluhistoria. Alaikäisen kilpailijan hakemuksen voi tehdä huoltaja.
Ratsastajan kilpaillessa useammalla kuin yhdellä hevosella pisteet lasketaan parhaan hevosen
mukaan. Toinen hevonen saa pisteet puolitettuna. Ratsastaja voi anoa kilpailukulukorvauksia enintään
kahdelle hevoselle.
Kilpailuluvan (alue, kansallinen ja KV) hinta myönnetään takaisin, kun on tehnyt kauden aikana kolme
hyväksyttyä starttia tai on osallistunut joukkuekilpailuun TuuRin joukkueessa luvan oikeuttamalla tasolla.
Kilpailukohtaisen KV-luvan hinnan saa puoliksi takaisin, jos ratsukko saa hyväksytyn tuloksen.
Kilpailukulukorvaus muodostuu seuraavasti:
Kilpailukulukorvauksiin käytettävästä euromäärästä vähennetään perusavustukset (kilpailuluvat) ja jäljelle
jäävä summa jaetaan kaikkien ratsastajien yhteenlasketuilla pisteillä, jolloin saadaan yhden pisteen hinta.
Kunkin ratsastajan saama pistemäärä kerrotaan pisteen hinnalla ja näin saadaan ratsastajan
kilpailukulukorvaussumma. Yhden pisteen hinta voi olla maksimissaan 10e ja kilpailijalle myönnetään
enintään 100 pisteen verran avustusta.
Kilpailukulukorvaukset myönnetään Suomessa järjestettävissä alue-, kansallisen- ja
kansainvälisen tason kilpailuissa suoritusten perusteella saavutettujen pisteiden mukaan
seuraavasti:

KOULURATSASTUS
Hyväksytty suoritus

Sijoitus

Voitto

Helpot luokat

1

2

4

Vaativat luokat

2

4

6

Vaikeat luokat

3

6

9

ESTERATSASTUS
enintään 12vp
100 cm

enintään 8vp

enintään 4vp

0 vp

Sijoitus

Voitto

-

-

-

1

1

1

110-115 cm

-

-

-

1,5

2

3

120-125 cm

-

-

1

2

3

4

130-135 cm

-

2

2

3

4

6

140-145 cm

3

3

3

4

6

8

150-160 cm

4

4

4

6

8

10

HUOM!
- Junioreille käytetään 10 cm alempaa asteikkoa (pisteet siis 90 cm luokista eteenpäin).
-Poniratsukoille käytetään 20 cm alempaa asteikkoa (pisteet siis 80 cm luokista eteenpäin).
-Nuorten hevosten luokissa arvostelun ollessa suoritusarviointi pisteet saa voitosta ja
sijoituksesta taulukon (kyseinen luokkakorkeus) sarakkeiden mukaan ja yli 7 pisteen tulos
vastaa kyseisen rivin 0 vp saraketta (esim 110 cm 1,5 pistettä). Alle 7 ei saa pisteitä.
-Taitoarvosteluluokissa pisteet saa voitosta ja sijoituksesta taulukon (kyseinen
luokkakorkeus) sarakkeiden mukaan, ja kun tulos on yli 65% kokonaispistemäärästä
sarakkeen 0 vp mukaan. Alle 65 % ei saa pisteitä.
-Arvostelu C , vaikeutuva ratsastus sekä jokeri: pisteet saa voitosta ja sijoituksesta taulukon
(kyseinen luokkakorkeus) sarakkeiden mukaan ja kun sijoitus on enintään luokan
osallistujamäärä jaettuna kahdella (mikäli pariton määrä pyöristetään sijoitus parempaan)
saa pisteitä sarakkeen 0 vp mukaan. Tätä alemmalla sijaluvulla ei saa pisteitä.
-Kahden kierroksen luokissa (ei AM5), mikäli pääsee toiselle kierrokselle on kerroin 1,5.
- Arvostelussa 367.1 lasketaan tulos ensimmäisestä vaiheesta, arvostelu 367.4 puolestaan lasketaan
kokonaistuloksen mukaan (t.s. korvausperusteet sääntöjä mukaillen).
- A.0.0, A.1.1 ja A.1.0 tyyppisissä luokissa saa voitosta 100cm 1, 110cm 2, 120cm 3 ja 130cm 4
pistettä.
- SM-kilpailuissa (tai siihen kuuluvassa luokassa) saa pisteet kaksinkertaisena.
KENTTÄKILPAILU
Hyväksytty suoritus

Sijoitus

Voitto

1

2

3

Helppo (100cm)

2

3

5

Vaativa (110cm)

3

5

7

Vaikea (120cm)

4

7

11

Harraste/Tutustumis

SM-kilpailuissa (tai siihen kuuluvassa luokassa) saa pisteet kaksinkertaisena.

Muiden lajien osalta käsittely tapauskohtaisesti hakemuksen perusteella.

Toimi näin saadaksesi kulukorvausta:
1. Printtaa Kipasta oman profiilisi alta tuloshistoria ja ostoskorista
maksuhistoria. Ei omia exceleitä!

2. Laske pisteet täysimääräisenä ensimmäiselle hevoselle
3. Laske pisteet puolitettuna toiselle hevoselle
4. Liitä hakemukseen vapaamuotoinen selostus toiminnastasi seurassa vuonna 2022, jotta voimme
myöntää kulukorvauksen täysimääräisenä
5. Liitä mukaan pankkitietosi IBAN muodossa
6. Toimita hakemus 12.12.2022 mennessä Anulle: anu.siimes@gmail.com

Valmennus- ja koulutuskulukorvaukset:
Valmennus- ja koulutuskulukorvaukset käsitellään tapauskohtaisesti hakemusten perusteella. Hakijan tulee
hakea korvausta itse 12.12.2022 mennessä KiPa-tositteella tai koulutuksen tapahtumakutsulla ja
maksukuitilla, josta ilmenevät valmennus- ja kuluhistoria tai koulutuksen aihe ja hinta. Alaikäisen hakijan
hakemuksen voi tehdä huoltaja.
Kulukorvauksia voi hakea liiton alaisista valmennuksista tai koulutuksista.

Toimi näin saadaksesi kulukorvausta:
1. Printtaa Kipasta valmennushistoria ja ostoskorista kuluhistoria tai liiton sivuilta koulutuksen
tapahtumakutsu ja kuitti maksusta. Ei omia exceleitä!
2. Liitä hakemukseen vapaamuotoinen selostus toiminnastasi seurassa vuonna 2022, jotta voimme
myöntää kulukorvauksen
3. Liitä mukaan pankkitietosi IBAN muodossa
4. Toimita hakemus 12.12.2022 mennessä Anulle: anu.siimes@gmail.com

