LAND ROVER TROPHY
ÜLDJUHEND
► VÕISTLUSSARJA KORRALDAJA
Eesti Ratsaspordi Liit
► OSALEMISE TINGIMUSED
Vastavalt ERL poolt kehtestatud võistlustel osalemise tingimustele.
► VÕISTLUSSARJA OSAVÕISTLUSED
Kokku toimub viis etappi ja finaal.
1. etapp
2. etapp
3. etapp
4. etapp
5. etapp

02. juuni
09. juuni
21. juuli
04. august
11. august

Ruila Derby 2019
Kasemäe Karikas 2019
Noorhobuste Tšempionaat
Luunja Karikas 2019
EMV

Ruila, Harjumaa
Vanamõisa, Harjumaa
Perila, Harjumaa
Luunja, Tartumaa
Ruila, Harjumaa

FINAAL

25. august

Classic Pärnu 2019

Pärnu rand, Pärnumaa

Parkuuride kõrgus alates 140 cm, artikkel etappidel korraldaja valikul, finaalis art. 238.2.2 (ühed
ümberhüpped).
► AUTASUSTAMINE
Etappidel ja finaalis toimub autasustamine vastavalt ERL Üldmäärustikule, auhinnafondid täpsustatakse
iga konkreetse osavõistluse juhendiga.
Karikasarja kokkuvõttes autasustatakse punktiarvestuse alusel kolme paremat ning autasustamine
toimub finaalis.
▻ Esikohale aastane auto kasutusõigus Inchcape Motors Estonia poolt
▻ Teisele kohale nädal kahele Kanaari saartel S\Y Admiral Bellingshausen pardal Thetis Ekspeditsioonid
(Antarktika 200) poolt.
▻ Kolmas koht elektriline jalgratas

► PUNKTIARVESTUS
▻ Punktiarvestus on sportlase põhine.
▻ Sportlane võib startida mitmel hobusel, kuid punkte saab koguda ainult ühe hobusega, kelle nime peab
teatama võistluse sekretärile hiljemalt üks tund enne vastava võistlusklassi algust. Teistel hobustel
osaletakse ainult sõiduarvestuses, nende tulemused elimineeritakse punktiarvestusest ning nende
kohtade punktid antakse järgneva koha saavutanud sportlasele.
▻ Punkte antakse vastavalt saavutatud kohale järgmiselt:
20, 17, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 jne.
5. etapil (EMV) ja finaalis korrutatakse punktid koefitsiendiga 1,5.
▻ Finaal on avatud kõigile, kuid sarja punktiarvestuses osalevad vaid 10 paremat sportlast kolme
parema etapi punktisumma alusel.
▻ Võistlustel kohti jagama jäänud sportlased saavad võrdse arvu punkte (vastavad kohapunktid
liidetakse ning jagatakse sportlaste arvuga).
▻ Sarja kokkuvõttes võrdse punktisumma korral määrab paremusjärjestuse parem tulemus finaalis.
► LISAINFORMATSIOON
Info võistluste ametnike, stardimaksude, auhinnafondide, võistluse ajakava, parkuuride artiklite ja
kõikide muude tingimuste kohta, mida ei ole reguleeritud käesoleva juhendiga, täpsustatakse iga etapi
korraldaja poolt võistlusjuhendis. Muud küsimused lahendab kohtunike kogu kohtunike kogu koos sarja
korraldajaga kohapeal.
Karikasarja punktiarvestuse eest vastutab: Ave Talts, tel. 5136847,e.post ave@ratsaliit.ee

