EESTI MEISTRIVÕISTLUSED KESTVUSRATSUTAMISES
TÄISKASVANUD ja VABAKLASS
JUHEND
VÕISTLUS TOIMUB KOOS RAHVUSVAHELISE KESTVUSRATSUTAMISE VÕISTLUSEGA
Võistlus toimub:

21-23.05.2010 Kurgjärve, Võru maakonnas

Võistluse korraldab:

MTÜ RK Ruila Tall ja Eesti Ratsaspordi Liit

Võistluse direktor:

Andres Tõnissoo

Võistluse peakohtunik: Alexander Andrievski (RUS)
Korrapidaja:

Harald Grinschgl (AUT)

Raja koostaja:

Ivo Tupp

Võistluse sekretär:

Liina Orle

Sekretariaat:

Avatakse 21.05.10 kell 17.00 - 19.00 ja 22.05.10 kell 05.30 ja suletakse 1 tund
peale võistluse lõppemist, 23.05.10 kell 9.30 - 10.30

Osavõtu tingimused:

ERL poolt kinnitatud tingimused

Stardimaks:

EMV 120 km 350.- / Vabaklass 80 km 350.Tähelepanu: kui võistleja stardib ka CEI2*/CEIJY2*/CEI1*/CEIJY1*
arvestuses, tuleb tasuda eraldi stardimaksud.

Autasustamine:

autasustatakse kõiki tulemuse saavutanud võistluspaare.
EMV - esimest viite rahalise auhinnaga, lisaks esimest kolme medalitega,
ülejäänutele esemelised auhinnad. Vabaklassis esemelised auhinnad.
Hobustele rosetid.

Auhinnafondid:

EMV - 3000.- + esemelised auhinnad / Vabaklass - esemelised auhinnad.

Hobuste majutus:

Eelneval kokkuleppel: anne.rohtla@mail.ee - tel. 5093128.
Võimalik teha kopleid.

Inimeste majutus:

Kurgjärve Spordibaasis, info: anne.rohtla@mail.ee – tel. 5093128.

Veterinaaria:

Vet.kontroll: Andrej Bereznowski (POL), vet.arst Andres Tuvi, tel. 5041323.
Osavõtt vastavalt kehtivatele vet.nõuetele.

Eelregistreerimine:

hiljemalt 12.05.10 e-mail: anne.rohtla@mail.ee

EMV ja vabaklassis võistleja kaal koos varustusega minimaalselt 70 kg. Elukindlustus on kohustuslik!

KAVA
21.05.10
22.05.10

kell 18.00
kell 06.00
kell 07.00

Hobuste ülevaatus
Start 120 km.
Start 80 km.
Kinnitatud ERL-s 24.04.10

Võistlustingimused:

Vaata lisa

VÕISTLUSTINGIMUSED
Täiskasvanud EMV 120 km.
Võistlejate marsruut koosneb 4 osast, kogupikkusega 120 km. I osa pikkus 40 km. II osa pikkus
39 km. , III osa pikkus 25 km, IV osa pikkus 16 km. . Võistlus toimub marsruudi läbimise kiirusele. I
ja II osa vahel on kuni 20 min pikkune hobuse taastumisaeg ja sellele järgnev kohustuslik 30 min.
pikkune puhkepaus. III osa järel on puhkepaus 40 min. Vahefinišisse tulles on hobuse
taastumiseks aega 20 min., mille jooksul saab hobust lasta kontrollida max. 2 korda.
Taastumisaeg loetakse lõppenuks, kui hobuse südamelöögisagedus on 64 x. min. või alla selle.
Kontrollitakse ka kas hobune ei ole saanud võistlustrassil vigastusi, mis takistavad võistlust jätkata.
Kui hobune on tunnistatud võimeliseks võistlust jätkama, algab 30 min. pikkune kohustuslik
puhkepaus, III osa järel on puhkepaus 40 min. I, II ja III osa läbimise ajale lisatakse hobuse
taastumiseks kulunud aeg ( max. 20 min.). Aeg, mis kulus hobuse vet.kontrolli peale, lahutatakse
taastumisajast. IV osa läbimise järel võetakse aeg finišiliini läbimisel. Pärast finišeerimist tuleb
tuua hobune hiljemalt 30 min. pärast vet.kontrolli. Kui hobune ei ole taastunud 30 min. jooksul
(pulss 64 x min. või alla selle, hingamine 38 x min. või alla selle) ei saa võistleja võistlustulemust
kirja. Pärast finišeerimist kulunud hobuse taastumisaega ei lisata sõiduajale. Miinimumkiirus 12
km/t.
Võistlusaeg 10 tundi
Tähelepanuks: EMV Osavõtuks vajalik eelnev tulemus ca 80 km, viimase 2 aasta jooksul.
Hobust saab tuua pärast finišeerimist vet.kontrolli ainult ühe korra.

Vabaklass 80 km.
Võistlejate marsruut koosneb 3 osast, kogupikkusega 80 km. I osa pikkus 39 km. II osa pikkus 25
km. , III osa pikkus 16 km . Võistlus toimub marsruudi läbimise kiirusele. I osa vahel on kuni 20 min
pikkune hobuse taastumisaeg ja sellele järgnev kohustuslik 30 min. pikkune puhkepaus. II osa
järel on puhkepaus 40 min. Vahefinišisse tulles on hobuse taastumiseks aega 20 min., mille
jooksul saab hobust lasta kontrollida max. 2 korda. Taastumisaeg loetakse lõppenuks, kui
hobuse südamelöögisagedus on 64 x. min. või alla selle. Kontrollitakse ka kas hobune ei ole
saanud võistlustrassil vigastusi, mis takistavad võistlust jätkata. Kui hobune on tunnistatud
võimeliseks võistlust jätkama, algab 30 min. pikkune kohustuslik puhkepaus, II osa järel on
puhkepaus 40 min. I ja II osa läbimise ajale lisatakse hobuse taastumiseks kulunud aeg ( max.
20 min.). Aeg, mis kulus hobuse vet.kontrolli peale, lahutatakse taastumisajast. III osa läbimise
järel võetakse aeg finišiliini läbimisel. Pärast finišeerimist tuleb tuua hobune hiljemalt 30 min. pärast
vet.kontrolli. Kui hobune ei ole taastunud 30 min. jooksul (pulss 64 x min. või alla selle, hingamine
38 x min. või alla selle) ei saa võistleja võistlustulemust kirja. Pärast finišeerimist kulunud hobuse
taastumisaega ei lisata sõiduajale. Miinimumkiirus 12 km/t.
Võistlusaeg 6 tundi ja 40 min.
Tähelepanuks: 80 km vabaklassist osavõtuks vajalik eelnev tulemus ca 50 km, viimase 2
aasta jooksul. Hobust saab tuua pärast finišeerimist vet.kontrolli ainult ühe korra.
Täiendav info:
tel. 5093128 Anne Rohtla
tel. 6580433 kella 08.00 - 14.00 ja tel. 5041323 Andres Tuvi
Kinnitatud ERL-s 24.04.10

