BLUEBIRD STUDIO, MEEDIAGRUPI OÜ, HELKETMAR ja EGGERSMANN
esitlevad

FREEJUMP LASTEKARIKAS 2019
Bluebird stuudio, Meediagrupi OÜ, Helketmar ja Eggersmann Eesti viivad 2019. aasta välihooajal läbi
seitsmest etapist ja finaalist koosneva takistussõidu karikasarja U16 vanuseklassi sportlastele, kes võistlevad
hobustel.
Karikasarja etappide toimumiskohad ja kuupäevad:
Karikasarja parkuurid toimuvad eraldi klasside või arvestustena.
Etapp
1.
2.
3.
4.
5.

Võistluse nimi
Sammuli Kevad 2019
Valgeranna Karikas 2019
Juurimaa takistussõit
Ruila Derby
Kasemäe Talli Karikas 2019

Kuupäevad
4. mai
19. mai
25. mai
1. - 2. juuni
8. - 9. juuni

Parkuuri kõrgus
100 cm
100 cm
100 cm
100- 105 cm
100 - 105 cm

6.

Vao Karikas 2019

6. - 7. juuli

100 - 105 cm

7.
FINAAL

NHT Perila
Sammuli Suvi 2019

18. - 21. juuli
17. august

105 - 110 cm
105- 110 cm

Karikasarja raskusastmed:
• Artiklid valitakse korraldajate poolt, parkuuri kõrgus vastavalt tabelis olevale vahemikule.
• Kõrgused on mitte madalamad kui 100 cm ja finaalis 110-115 cm (ümberhüpetega).
Osavõtutingimused:
• Vastavalt ERL’i poolt kehtestatud võistlustel osalemise tingimustele.
• Karikasari on avatud hobustel võistlevatele kuni 16-aastastele sportlastele.
Autasustamine etappidel ja finaalis:
Vastavalt ERL Üldmäärustikule autasustatakse 25% osalejate üldarvust, kuid mitte vähem kui viite paremat,
erandkorras kuni 10 osaleja korral 3 paremat.
•
•
•

Esemelised auhinnad Bluebird stuudio, Meediagrupi OÜ, Helketmari ning Eggersmann Eesti poolt
Võitjale auhinnatekk toetajate logodega
6 esimest – hobustele rosetid.

Autasustamine karikasarja kokkuvõttes:
•
•
•
•

Üldvõitjale auhinnatekk sarja nime ja toetajate logodega.
Üldvõitjale Freejump jalused.
Kolmele paremale karikad ja esemelised auhinnad.
Kõik osalejad saavad sarja nimega meene.

Karikasarja punktiarvestus:
•

•
•
•
•
•

On portlase põhine. Sportlane võib etapil/finaalis startida piiramatul arvul hobustel, kuid sarja
arvestusse läheb ainult parim tulemus. Kui üks sportlane saavutab 1., 2. ja 3. koha, saab ta 1. koha
punktid ja 4. koha saanud sportlane saab 2. koha punktid jne (mitme hobusega startinud sportlane ei
hoia punkte kinni).
Sarja kokkuvõttes läheb arvesse 4 paremat etappi ja finaal.
Võrdse punktisumma korral otsustab paremus finaalis.
Punkte antakse vastavalt saavutatud kohale järgmiselt:
20, 17, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 jne.
Finaalis korrutatakse punktid koefitsiendiga 1,5.
Võistlustel kohti jagama jäänud sportlased saavad võrdse arvu punkte (vastavad kohapunktid
liidetakse ning jagatakse sportlaste arvuga).
Finaal on avatud kõigile, kuid karikasarja punktiarvestuses osalevad ainult need sportlased, kes on
etappidelt kogunud vähemalt kaks punkti.

Punktiarvestuse eest vastutab Hedi Lepmets, 5011423, hedi.lepmets@gmail.com.
Muu informatsioon:
Kohtunikud, rajameister, sekretär, korrapidaja, ajakava, parkuuride artiklid, stardimaksud ja kõik muud
tingimused, mis pole reguleeritud käesoleva üldjuhendiga, kinnitatakse korraldajate poolt iga etapi kohta
eraldi juhendiga. Muud küsimused lahendab kohtunike kogu kohapeal.
Karikasarja kohta jooksev info - sarja nimelisel FB ja Instagrami lehel.

