Starter esitleb & Hobumaailm kajastab

XI KÄRDLA RATSUPÄEVAD 2012
RAKENDISPORDIVÕISTLUS
Juhend
Toimumise aeg ja koht:

04.-05.08.2012, Linnumäe, Hiiumaa

Võistlustingimused:

Võistlusväljak - muruväljak 100 X 50 m; soojendusväljak - muruväljak

Võistluse korraldaja:

Hiiumaa RSK

Võistluse direktor:

Jaanus Berkmann, tel. +372 50 41 274

Võistluse peakohtunik:

Marko Villemson

Rajameister:

Marko Villemson

Võistluse sekretär:

Ave Talts, tel +372 51 36 847

Sekretariaat:

Avatakse 1 tund enne võistluse algust ja suletakse 1 tund pärast
võistluse lõppemist.

Korrapidaja:

Ingrid Pruual

Osavõtu tingimused:

vastavalt ERL osavõtu tingimustele. Erandina ei nõuta võistlusvankreid.
Vankrid, rakmed, riietus võivad olla kaasaegsed, ajaloolised.
I päeval on põll, kindad ja peakate kohustuslikud.
II päeval maratonitakistustega täpsussõidus on kohustuslikud turvakiiver ja
turvavest.

Veterinaaria:

vastavalt kehtivatele vet.nõuetele; vet. Maris Berkmann, tel. +372 52 41 274

Arstiabi:

Info sekretariaadist, 112

Registreerimine:

ERL registreerimislehel kuni 31.07.2012 aadressil voistlus@parkuur.ee
Registreerimisel märkida kutsari, kaassõitja ja hobus(t)e andmed ning
rakendi tüüp (poni- või hobuserakend, ühene või paaris)

Autasustamine:

Vastavalt ERL Üldmäärustikule peale iga ala lõppu. Kuni 10 osaleja korral
autasustatakse kolme paremat.
Kahe päeva koondarvestuses parimale auhinnaks karikas.

Inimeste majutus:

info Hiiumaa Turismi Infokeskus tel. 4622232 või www.hiiumaa.ee
Eelbroneering korraldajate poolt Puhkemajas Ararat, Vabaduse 10, Kärdla
Registreerimine puhkemajja telefonil 46 32156
Registreerimisel kindlasti teatada, et olete Kärdla Ratsupäevadel osaleja !
Kohapeal telkimisvõimalus.
Osavõtjad vastutavad ise oma majutuse eest!
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Hobuste majutus:

Väliboksid võistluspaigas:

võistlusperiood 03.-06. august
32 EUR
üks päev perioodil 03.-06. august 20 EUR
Hinnad sisaldavad aluspanu (saepuru) ja sööta (hein).
Bokside broneerimine hiljemalt 30. juuliks kristjan@cheval.ee
Boksi eest palume tasuda hiljemalt 02.08.2012:
CHEVAL HBT OÜ, a/a 9620000076208 DNB pank.
Selgituses märkida hobuse nimi, sugu, omanik, kontaktisiku nimi ja telefon ning
kasutamise kuupäevad.
Väliboksid garanteeritakse ainult neile, kes on boksid registreerinud ning
nende eest õigeaegselt tasunud!
Kohapeal on võimalik bokse rentida ainult vabade bokside olemasolul.
Tasumine kohapeal sularahas enne boksi vastuvõtmist.

INFORMATSIOON PRAAMIKOHTADE BRONEERIMISEST
Praamipiletid on võimalik osta internetikeskkonnast www.tuulelaevad.ee või sadamas kohapeal
üldjärjekorras.
Sobivaima ülesõiduaja tagamiseks ja ooteaja vältimiseks palume teha seda võimalikult varakult!
Kui keegi soovib korraldaja abi praamikoha broneerimisel, siis palume hiljemalt 31. juuliks saata
aadressile ratsu@hiiumaa.ee järgmised andmed:
- auto registrinumber, kusjuures kindlasti märkida, kas antud auto on koos haagisega või ilma!
- auto tüüp (sõiduauto või väikeveok kuni 3,5 t)
- suure hobuveoki korral (üle 3,5 t) selle pikkus
- soovitav praami väljumisaeg (I, II ja III eelistus)
Hiljemalt 02. augustil teatame Teile, millisele väljumisele Teile broneering kehtib.
Eelbroneeringud on tehtud järgmistele väljumistele:
Rohuküla-Heltermaa suunal: 03. augustil kell 11.00, 14.00, 15.00, 17.00 ja 20.00
04. augustil kell 10.00
Heltermaa-Rohuküla suunal: 05. augustil kell 16.30, 18.30, 20.30 ja 21.30
06. augustil kell 12.30
Triigi-Sõru suunal:
03. augustil kell 9.30
Sõru-Triigi suunal:
05. augustil kell 18.15
Sadamas peab olema kohal min. 30 minutit enne praami väljumisaega!
Sadamakassasse tuleb esitada auto ja haagise tehnilised passid ning info, et olete Kärdla Ratsupäevadel
osaleja (juhul, kui kasutate meie kaudu broneerimist). Teie autode registrinumbrid on meie poolt
sadamakassadesse selleks ajaks juba edastatud. Praamipiletite eest saab tasuda otse sadamakassasse
Muu informatsioon:
Laupäeval, 04. augustil Kärdlas Rannapaargu suvelaval kell 22.00 – 04.00
KÄRDLA KOHVIKUTEPÄEVA JA RATSUPÄEVADE ÜHINE AFTERPARTY.
Esinejad - Ska Faktor, VJ Allan Peramets, DJ Aaro Põder
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Vastutus:

Korraldajad ei võta endale vastutust materiaalsete või füüsiliste kahjustuste
(sh õnnetused, vargused, haigestumised jms), mis võivad juhtuda võistlejate,
hobuste, hobuseomanike, tallimeeste või esindajatega enne võistlusi, võistluste
ajal või peale võistlusi. Korraldajad soovitavad omada vastavaid kindlustusi.

VÕISTLUSE KAVA
04.08.2012

Vahetult pärast Kärdla Ratsupäevade takistussõidu parkuuri nr. 3
Täpsussõit (+30 cm) puhtusele ja kiirusele ümbersõiduga (+40 cm)
Avatud klass
Stardimaks 15 EUR
Auhinnaraha 200 EUR

05.08.2012

Vahetult pärast Kärdla Ratsupäevade takistussõidu parkuuri nr. 6
Täpsussõit (+35 cm) Tabel C kombineerituna maratonitakistustega
Avatud klass
Stardimaks 15 EUR
Auhinnaraha 200 EUR

Lisaks üksikaladele peetakse koondarvestust, kus parema selgitamiseks liidetakse mõlema võistlusala
kohapunktid (1. koht 0 p, 2. koht 1 p., 3. koht 2 p. jne). Võitjaks osutub rakend, kelle kohapunktide
summa on väikseim. Kohapunktide võrdsuse korral loeb parem tulemus teisel võistluspäeval.

Täpsustatud ajakava ja stardijärjekorrad avalikustatakse hiljemalt 03.08.2012 portaalides
www.hobumaailm.ee ja www.ratsu.ee
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