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HYVÄT ALASEUROJEN VASTUUHENKILÖT
Kesän 2012 kisakausi lähenee. Olen kerännyt teille tuoretta tietoa
muutoksista ja tapahtumista koskien ensi kesää. Kotisivuja päivitetään sitä
mukaa kuin uusia asioita eteen tulee, joten kannattaa käydä katsomassa.
FTPA hallitus

Hallituksen kokoonpanon vuodelle 2012 löydätte kotisivuilta kohdalta
FTPA/hallitus. Sieltä löytyvät myös alaseurojen yhteystiedot.

Henkilövalinnat

Hallitus on kokouksessaan 21.1.2012 valinnut myös toimihenkilöt kaudelle
2012. Nämäkin tiedot löydät kotisivuilta kohdasta FTPA/tiedotteet.

Jäsenmaksu

Syyskokous 2011 päätti pitää FTPA:n jäsenmaksun entisellään.
Jäsenmaksu kaudella 2012 on 10,00 euroa/jäsen, kuitenkin vähintään 200
euroa/seura. Maksu tilitetään Suomen Traktoriurheiluliiton tilille Nordea
119635-9085.
Liittymismaksua ei peritä ja kannattajajäsenmaksu 45,00 euroa.
Alaseurat ovat jo toimittaneet jäsenlistansa sihteerille Samoin jäsenmaksut
ovat jo FTPA:n tilillä suurimmalta osalta. Lämpimät kiitokset seuroille
ripeästä toiminnasta!
Tämän ilmoittamanne jäsenmäärän mukaan määräytyy seuran
edustajamäärä sekä kevät- että syyskokouksissa.
Jäsentietoja ei käytetä muuhun kuin tiedottamiseen.

Kevätkokous

Suomen Traktoriurheiluliiton kevätkokous pidetään lauantaina 31.3.2012
klo 11.15 Härmän Kuntokeskuksessa, Vaasantie 2, 62375 Ylihärmä.
Kokouskutsu/esityslista tiedotteen liitteenä. Hallitus kokoontuu ennen
kevätkokousta samassa paikassa.
Muistattehan, että alaseuran jäsenmaksun 2012 tulee olla suoritettuna ja
näkyä FTPA:n tilillä ennen kokousta, jotta voitte lähettää virallisen
edustuksen. Kokoukseen on otettava mukaan FTPA:n sihteerille
luovutettavaksi ote seuranne kokouksen pöytäkirjasta, josta ilmenee
edustajiksi valitsemanne henkilöt. Mikäli kaikki valitut edustajat eivät pääse
osallistumaan kokoukseen, on paikalla olevalla seuran edustajalla oikeus
valtakirjan esitettyään käyttää seuralle kuuluvaa äänimäärää.
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Suomen traktoriurheiluliitto ry:n toimintasääntöjen 11 § mukaan kevät- ja
syyskokousedustajat määräytyvät seuraavasti:
Kukin varsinainen jäsen (=alaseura) voi lähettää kokoukseen kaksi (2)
varsinaista edustajaa. Kahden varsinaisen edustajan lisäksi jäsenille tulee
lisää edustajapaikkoja jokaisesta alkavasta 25 jäsenestä seuraavasti:
26–50
51–75
76-100
101-125
126–150
Kuljettajakoulutukset

= 1 lisäedustaja
= 2 lisäedustajaa
= 3 lisäedustajaa
= 4 lisäedustajaa
= 5 lisäedustajaa

Keväällä 2012 järjestettävistä tuomari-/kuljettajakoulutuksista ja paikoista
ovat varmistuneet seuraavat:
31.3.2012 klo 13.00 Härmän Kuntokeskus (kevätkokouspäivänä)
14.4.2012 klo 11.00 Hotelli Puustelli Toritie 7 85500 Nivala
15.4.2012 klo 13.00 Ravintola Seiska, Kunnantie 2, 75700 Valtimo
(Itä-Suomen koulutus).

Eteläisen Suomen koulutuspäivät ja -paikat tarkentuvat myöhemmin,
seuratkaa asiassa FTPA:n kotisivuja.
Koulutukseen osallistuminen
1. Ensimmäistä kertaa tai välivuoden jälkeen kaikki lisenssiä suorittavat
osallistuvat aina laajaan koulutukseen.
2. Tuomarilisenssiä korottava ja kuljettajalisenssiä uudelleen suorittava
(ei välivuotta) osallistuu ainoastaan kevyempään koulutukseen, jossa
keskitytään pääasiassa sääntömuutoksiin ja muihin tärkeisiin asioihin.
3. Tuomarilisenssin omaava voi välivuodesta huolimatta pitää lisenssiluokkansa osallistumalla laajaan koulutukseen
4. Joka kolmas vuosi on jokaisen osallistuttava laajaan koulutukseen.

Ilmoittakaa seurojenne arvioitu osallistujamäärä aluekouluttajallenne
hyvissä ajoin tarjoilujen järjestämistä varten.
Kuljettajakoulutuksen hinta on 45 euroa/henkilö ja se suoritetaan käteisellä
koulutuspaikalla. Mikäli seura maksaa kuljettajakoulutuksen, laskutamme
sen seuroilta koulutusmaksun laskutuksen yhteydessä.
Kuljettaja, joka ei ole suorittanut kuljettajakoulutusta, ei ole oikeutettu
keräämään SM-pisteitä kesän kilpailuissa. Toisin sanoen kaikkien, jotka
aikovat ajaa Farmi-, Super Farmi-, Modified-, Pro Stock- tai kuorma-autoluokassa, tulee osallistua koulutukseen ja suorittaa kuljettajalisenssi.
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Koulutukseen osallistuminen (jatkuu)
Farmiluokassa SM-sarjaan osallistuvien kuljettajien tulee suorittaa lisenssi.
Niiltä Farmi-luokan kuljettajilta, ns. kylävetäjiltä, jotka ajavat yksittäisen
kisan SM-pistelaskun ulkopuolella peritään 45 euron lisenssimaksu
jokaista kisaa kohti. Kilpailukohtainen lisenssi maksetaan ilmoittautumisen
yhteydessä kisatoimistoon
HUOM! Jokaiselta seuralta laskutetaan 150 euron suuruinen kiinteä
tuomarikoulutusmaksu riippumatta siitä, järjestääkö seura omat kisat.
FTPA laskuttaa seuroja huhtikuussa.
Jokainen alaseura on velvoitettu lähettämään tuomarikoulutukseen
henkilön/henkilöitä, jotka voivat tarvittaessa tuurata FTPA:n ratatuomareita
ruokapaussin ajan kisoissa tai näiden ollessa kokonaan esteellisiä
saapumaan kisoihin. Kisajärjestäjä on velvollinen hankkimaan
sijainen/sijaiset, mikäli FTPA:n ratatuomari on estynyt saapumasta
kisapaikalle.
Testipäivä

Katsastus- ja testipäivän ajankohta ja – paikka on toistaiseksi avoin.

Katsastukset

Jokainen kisakone katsastetaan perusteellisesti kerran kauden alussa joko
testipäivänä tai ensimmäisessä kilpailussa. Katsastuksen läpäissyt kone
merkitään FTPA:n virallisella tarralla.

Kisakalenteri 2012

Kisakalenterin löydät FTPA:n kotisivuilta.

Pääsyliput

Pääsylippuina vuodelle 2012 toimivat rannekkeet, jotka FTPA hankkii ja
toimittaa alaseuroille. Ilmoittakaa sihteerille tarvitsemienne rannekkeiden
määrät. Jokaisessa kilpailussa tulee olemaan erivärinen ranneke.
Sihteeri lähettää seuroille kuljettaja- ja tuomarikorttien lisäksi 10 VIPkorttia, joista jokainen oikeuttaa yhden henkilön sisäänpääsyyn. VIPkortinhaltija voi käyttää korttiaan jokaisessa kesän kilpailussa.
Alaseurojen jakamat omat vapaaliput vaihdetaan portilla rannekkeisiin.

Osuus lipputuloista

FTPA:lle tilitettävä osuus pääsylipuista alaseuran järjestämissä SMkilpailuissa on 1,00 euroa/myyty lippu tai jaettu vapaalippu. Suoritus
tilitetään samalle tilille kuin jäsenmaksukin.

Ajettavat luokat

Ajettavat luokat löydät FTPA:n kotisivuilta.

Lavettitilanne

Ison lavetin kohdalla asiat ovat järjestyksessä FTPA:n solmiman 1vuotisen sopimuksen myötä.
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Ohjeistus SM-osakilpailujärjestäjälle
Ohjeistus kisajärjestäjille tullaan päivittämään ennen kisakautta.
Tämä käsikirjanomainen infopaketti on hyödyksi myös kilpailijoille pitäen
sisällään mm. kilpailupäivän kulkuun liittyviä tietoja. Päivityksen jälkeen
sen löydät kotisivuilta.
Osallistumismaksu

Osallistumismaksu kauden 2012 kilpailuihin on 50 euroa.

Sihteerin terveiset

Ilmoitelkaa seurojen tiedoissa tapahtuneista muutoksista sähköpostilla
välittömästi, jos niitä eteen tulee.
Toivotan kaikille oikein mukavaa ja mielenkiintoista kisakautta 2012.
Tv. Erja

JAKELU

Askolan Pulling r.y./Simo Andergård, Tiina Ekholm
Haapajärven Traktoriurheilijat ry / Eero Peräaho, Sirpa Huttunen
Härmä Pulling ry / Luoma Janne, Merja Perä
Kauhajoen Traktoriurheilijat ry/Timo Pirilä, Sami Niemelä
Lakeuden Traktoriurheilijat ry / Ari Ylioja, Jari-Pekka Haataja
Pielisen Pulling ry / Jukka Mikkonen, Pekka Komulainen
Rattori Pullinki Fun Clup/Juha Lakso, Antero Erkkilä
Tractor Pulling Team ry / Reijo Akolahti, Anne Herlevi
Varsinais-Suomen Traktoriklubi ry / Kai Jokinen, Suuniitty Pia
FTPA / hallitus

