ERL KOOLISÕIDU SUVINE KARIKASARI 2012
IV ETAPP – Finaal
JUHEND
Toimumise aeg ja koht:
Võistlustingimused:
Võistluse korraldaja:
Võistluse direktor:
Peakohtunik:
Kohtunike kogu:
Võistluse sekretär:
Sekretariaat:
Korrapidaja:
Veterinaaria:
Arstiabi:
Osavõtu tingimused:

Autasustamine:

Registreerimine:
Hobuste majutus:
Vastutus:

Täiendav info:

11. august, 2012.a., Ruila tall, Kernu vald, Harjumaa
võistlusväljak – liiv, 20 x 60m; soojendusväljak – liiv, 24 x 60m
RK Ruila Tall
Küllike Tohver, tel 50 67 219, olenkyt@gmail.com
Therje Prohorova (I kat)
Eva-Maria Vint-Warmington (FEI2), Angelique Maasik (I kat), Alla Gladõsheva (I kat),
Mare Joller (I kat), Eva Koks (I kat) jt.
Ülle Hanni, tel. 53 439 134, ulle.hanni@audentes.ee
avatud 1 tund enne võistluse algust kuni pool tundi peale võistluse lõppu.
Kairi Tänavsuu, tel. 55 563 851, , lumeussikas@gmail.com
vastavalt kehtivatele vet.nõuetele; vet.arst Triin Tohver, tel. 51 86 416
Info sekretariaadist või 112
vastavalt ERL poolt kehtestatud osalemistingimustele ja ERL Koolisõidu Suvine
Karikasari 2012 Üldjuhendile.
Võistlusel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole esinenud hobuste nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul.
Kõikidel hobustel nõutav pass, mis vastab ERL poolt kehtestatud reeglitele.
NB! Kõigi hobuste passid esitada sekretariaati enne vastava sõidu algust.
KÜR-i muusika soovitame tuua mälupulgal. Programmide 3, 4 ja 5 heli tugevust saab
soovi korral katsetada pärast noorhobuste sõidu lõppu ja programmide 6, 7 ja 8 heli
tugevuse kontroll soovijatele on pärast programmi 5 lõppu.
vastavalt ERL Üldmäärustikule peale iga programmi lõppu. Auhinnad esemelised ja
hobustele rosetid.
Sarja kokkuvõttes autasustatakse vastavalt karikasarja üldjuhendile kõikide arvestuste
võitjaid karikaga, ERLi karikaklasside rahalised auhinnad makstakse välja ratsaliidu poolt
ülekandega, teistes arvestustes auhinnad esemelised.
ERL registreerimislehel kuni 05.08.12 e-mailile ulle.hanni@audentes.ee.
info: Eha Kirsipuu, ehakirsipuu@hot.ee . Boksikoht 15 €. Kohtade arv on piiratud.
Korraldajad ei võta endale vastustust 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 kindlustusi.
Küllike Tohver, tel 50 67 219, olenkyt@gmail.com

Kinnitatud ERL-s 10.07.2012

Muu informatsioon:

Finaali autasustamistega koos antakse üle ka hobusõbraliku koolisõidu rändauhind.
Programmide järjekord, algusajad ja võistlejate stardiajad täpsustatakse peale osalejate
registreerimist ning avaldatakse hiljemalt 09.08.2012 portaalis www.hobumaailm.ee.
Palume teatada ülesandmislehel, kui on põhjendatud soove seoses stardijärjekorraga.
Juhendis määratlemata küsimused lahendavad peakohtunik ja korraldaja kohapeal.
Võistluse ajal töötab kohvik.

VÕISTLUSE KAVA
Laupäev, 11. august, 2012, algus kell 09.00
Programm nr. 1 - skeem NH5-4
ERLi 4-5 a. noorhobuste klass (sünd 2007/2008)

Stardimaks - 15 €

Programm nr. 2 - skeem NH6-3
ERLi 5-6 a. hobuste klass (sünd 2006/2007)

Stardimaks - 15 €

Programm nr. 3 - skeem A25 KÜR
a) ERLi Laste klass (kuni 16a)
b) Poniratsanikud (kuni 16a)

Stardimaks - 13 €
Stardimaks - 13 €

Programm nr. 4 - skeem L25 KÜR (L kergem)
a) ERLi Poniratsanike klass (kuni 16a)
b) ERLi Juunioride klass (kuni 18a)
c) Avatud klass

Stardimaks - 13 €
Stardimaks - 13 €
Stardimaks - 15 €

Programm nr. 5 - skeem L31 KÜR (L raskem)
Avatud klass
Stardimaks - 15 €
Juhul, kui programmis on alla 4 osavõtja, sõidetakse avatud L25 ja L31 händikäpiga)
Programm nr. 6 - skeem M20 KÜR
a) Avatud klass
b) ERLi Noorte klass (kuni 21a)

Stardimaks - 15 €
Stardimaks - 15 €

Programm nr. 7 - skeem R19 KÜR
ERLi avatud klass

Stardimaks - 15 €

Programm nr. 8 - skeem A25 KÜR
a) Harrastajad
b) Avatud klass

Stardimaks - 15 €
Stardimaks - 15 €

Võistlust toetavad:

Kinnitatud ERL-s 10.07.2012

