Kilpailuavustukset 2020
Husön Ratsastajat ry tukee seuraa edustavien ratsastajien osallistumista kilpailuihin myöntämällä vuosittain
kilpailuavustuksia seuran taloudellisen tilanteen sallimissa puitteissa.
Hakuprosessi 2020
Kilpailuavustuksia on mahdollista hakea Alue- ja A-kilpailuluvista syntyneiden kustannusten sekä kyseisellä tasolla
vuonna 2020 kilpailtujen kisamaksujen kattamiseen. Avustuksia maksetaan seuran johtokunnan päätöksellä seuran
taloudellisen tilanteen niin salliessa. Seuran vuoden 2020 toimintasuunnitelman mukainen kokonaissumma
avustuksen maksamiseen on yhteensä 3.000 euroa. Ensisijaisesti tämä varattu summa käytetään Alue- ja A-lupien
maksamiseen ja mikäli tämän jälkeen rahaa on edelleen käytettävissä, jaetaan jäljelle jäänyt summa ratsastajien
kesken kisamaksujen kattamiseen kilpailukauden aikana kerättyjen rankingpisteiden suhteessa.
Kilpailuavustukset haetaan vuoden 2020 kilpailukauden päätyttyä. Kilpailuavustushakemuksen voi täyttää sen
jälkeen, kun kaikki kilpailut, joihin avustusta hakee, on kilpailtu. Hakemus täytyy kuitenkin jättää viimeistään
10. tammikuuta 2021 mennessä.
Seura maksaa takautuvasti jäsenensä Alue- tai A-luvan, mikäli seuraavat kriteerit toteutuvat ja mikäli seuran
taloudellinen tilanne tämän mahdollistaa:
•

Alueluvan haltija on saavuttanut kilpailukauden aikana vähintään kaksi hyväksyttyä suoritusta aluetason
kilpailuissa

•

A-luvan haltija on saavuttanut vähintään viisi hyväksyttyä suoritusta A-tason kilpailuissa.

Jos rahaa jää jäljelle kilpailulupien maksamisen jälkeen, käytetään loppusumma kilpailumaksuista syntyneiden
kulujen kattamiseen.
Hakemus tehdään liitteenä olevaan Excel-pohjaan, josta käy ilmi hakemusten käsittelyyn sekä avustusten
päättämiseen ja maksamiseen tarvittavat tiedot. Hakemuksessa on oltava pyydetyt perustiedot hakijasta sekä vuoden
2020 kilpailuista (kilpailun nimi, ajankohta, kilpailun taso, järjestäjä, sijoitus kilpailussa, kilpailun osallistumismaksu).
Hakemus lähetetään sähköpostin liitteen viimeistään määräpäivään mennessä osoitteeseen karloskotkas@gmail.com .
Husön Ratsastajien puheenjohtaja tekee esityksen myönnettävistä kilpailuavustuksista seuran johtokunnalle, joka
käsittelee esityksen vuoden 2021 ensimmäisessä kokouksessaan ja tekee asiassa päätöksen. Kaikki hakemukset
käsitellään kerralla hakuajan päätyttyä. Lähtökohtaisesti avustuksia myönnetään kilpailulupiin ja kilpailumaksujen
kattamiseen. Päätös lähetetään tiedoksi hakijalle, minkä jälkeen avustussumma maksetaan hakijan ilmoittamalle
pankkitilille.
Kilpailuavustuksen myöntämisen edellytykset

•
•
•

Avustuksen saaja on ollut avustusten kohteena olevalla kilpailukaudella Husön Ratsastajien jäsen
Avustuksen saaja on edustanut kilpailuissa Husön Ratsastajia
Avustuksen saaja on hakuajan puitteissa toimittanut hakemuksen ja Excel-pohjassa pyydetyt tiedot

Muuta huomioitavaa

•

Alaikäisellä hakijalla on oltava huoltajan suostumus kilpailuavustuksen hakemiseen. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi tehdä
huoltaja alaikäisen kilpailijan puolesta.

•

Mikäli ratsastaja on ilmoittautunut kilpailuun ja maksanut kilpailumaksun, mutta ei ole voinut sairaustapauksen, hevosen
loukkaantumisen tai muun itsestä riippumattoman syyn takia osallistua kilpailuun ja kilpailunjärjestäjä ei ole palauttanut
kilpailumaksua, voidaan kilpailuavustus harkinnan mukaan maksaa kyseisen kilpailunkin osalta. Tilanteesta on toimitettava
erillinen selvitys hakulomakkeen lisätietoja-kohdassa.

Lisätietoja seuran puheenjohtajalta:
Karlos Kotkas
puh. 050 405 3147
karloskotkas@gmail.com

