KIVILOO SÜGIS 2010
KESTVUSRATSUTAMISES
Võistluse aeg ja koht:

02.10.10. Kiviloo küla, Raasiku vald, Harjumaa

Võistluse korraldajad:

Perekond Graverson ja RSK Parkuur

Võistluse direktor:

Katrin Graverson, tel. 50 92 076

Peakohtunik:

Hillar Talts

Raja koostaja:

Katrin Graverson

Sekretariaat:

Eve Remmelgas, tel. 5089492
Sekretariaat avatakse 02.10.10. kell 08.30, suletakse 1 tund peale
võistluse lõppemist

Korrapidaja:

Marko Graverson

Osavõtu tingimused:

ERL-i osavõtu tingimused ja http://www.ratsaliit.ee/est/g17s1212

Distantsid:

kvalifikatsioon 32 km, vabaklassid 54 km ja 81 km

Stardimaksud:

32 km – 200 EEK; 54 km – 250 EEK; 81 km – 300 EEK

Autasustamine:

autasustatakse kõiki tulemuse saavutanud võistluspaare.

Auhinnafondid:

esemelised auhinnad, hobustele rosetid

Hobuste ja inimeste
majutus:

Eelneval kokkuleppel. Info Katrin Graverson, tel. 50 92 076
Inimeste majutus Kiviloo Külamajas.

Veterinaaria:

Vet. arst Arvi Raie, tel. 51 68 070
Osavõtt vastavalt kehtivatele vet. nõuetele.

Registreerimine:

hiljemalt 29.09.10 eff1@hot.ee ERL registreerimislehel

Muu informatsioon:

Võistluse ajal töötab kohvik

VÕISTLUSTE KAVA 02.10.10
kell 09.00

hobuste ülevaatus ja rajaga tutvumine

kell 10.00

54 km ja 81 km

kell 10.30

32 km

Võistlustingimused vt. Lisa 1
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Lisa 1
VÕISTLUSTINGIMUSED
32 km distants on kvalifikatsioonisõit, mis koosneb 2 osast, I osa pikkus ca 16 km. II osa pikkus
ca 16 km. Võistlus toimub marsruudi läbimisele normiaja piires. Kahe osa vahel on kuni 30 min.
pikkune hobuse taastumisaeg ja sellele järgnev kohustuslik 30 min. pikkune puhkepaus.
Vahefinišisse tulles on hobuse taastumiseks aega 30 min., mille jooksul saab hobust lasta
kontrollida max. 2 korda. Taastumisaeg loetakse lõppenuks, kui hobuse südamelöögisagedus on 56
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. I osa läbimise ajale lisatakse hobuse taastumiseks kulunud aeg
(max. 30 min.). Aeg, mis kulus hobuse vet.kontrolli peale, lahutatakse taastumisajast. II 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 56 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. Hobust saab tuua pärast finišeerimist vet.
kontrolli ainult ühe korra. Miinimumkiirus 10 km/t. Maksimumkiirus 16 km/h. Normiaeg 3
tundi ja 12 min.
54 km distants kiirusele koosneb 2 osast, I osa pikkus ca 27 km. II osa pikkus ca 27 km. Kahe osa
vahel on kuni 30 min. pikkune hobuse taastumisaeg ja sellele järgnev kohustuslik 30 min. pikkune
puhkepaus. Vahefinišisse tulles on hobuse taastumiseks aega 30 min., mille jooksul saab hobust
lasta kontrollida max. 2 korda. Taastumisaeg loetakse lõppenuks, kui hobuse südamelöögisagedus
on 60 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. I osa läbimise ajale lisatakse hobuse taastumiseks kulunud aeg (
max. 30 min.). Aeg, mis kulus hobuse vet.kontrolli peale, lahutatakse taastumisajast. II 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 60 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. Hobust saab tuua pärast finišeerimist vet.
kontrolli ainult ühe korra. Miinimumkiirus 10 km/t. Normiaeg 5 tundi ja 24 min.
81 km distants kiirusele koosneb 3 osast, I osa pikkus ca 27 km. II osa pikkus ca 27 km ja III osa
pikkus samuti 27 km. I ja II osa vahel on kuni 30 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 30 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 siis kohustuslik puhkepaus
vastavalt 30 või 40 min. I ja II osa läbimise ajale lisatakse hobuse taastumiseks kulunud aeg ( max.
30 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. Hobust saab tuua pärast finišeerimist vet. kontrolli ainult
ühe korra. Miinimumkiirus 10 km/t. Normiaeg 8 tundi ja 06 min.
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