RUILA TALVINE KESTVUSRATSUTAMINE
JUHEND
Toimumise aeg ja koht:
Võistlustingimused:
Võistluse korraldaja:
Võistluse direktor:
Peakohtunik:
Rajameister:
Peasekretär:
Sekretariaat:
Ülemkorrapidaja:
Osavõtu tingimused:

24.02.2010, Ruila, Harju maakond
Start ja finiš ning puhkepaus suures maneežis
Ruila Tall
Andres Tuvi, 5041323
Liina Orle
Heigo Rohtla
Marit Vaiksaar
09.00 - 1 tund pärast võistluse lõppemist
Getri Järvsoo
ERL-i osavõtu tingimused ja http://www.ratsaliit.ee/est/g17s1212

32 km: Võistlejate marsruut koosneb 2 osast, kogupikkusega 32 km. I osa pikkus 16 km. II osa pikkus 16 km.
Kvalifikatsioon. Hobuse südamelöögisagedus on 56 x min. või alla selle, taastumisaeg 20 min. Miinimumkiirus 10
km/t. Muud tingimused vaata: 48 km.
48 km: Võistlejate marsruut koosneb 2 osast, kogupikkusega 48 km. I osa pikkus 32 km. II 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 taastumisaeg 30 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 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.
20 min.). 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. Miinimumkiirus 10 km/t.
Hobust saab tuua pärast finišeerimist vet. kontrolli ainult ühe korra.

EBASOBIVATE ILMASTIKUTINGIMUSTE TÕTTU (temp. alla -15°C, kiilasjää jne.) VÕIB
VÕISTLUS ÄRA JÄÄDA. LÕPLIK OTSUS TOIMUMISE KOHTA TEHAKSE 22.02.2010.
Kui võistlus 24.02.2010. ei toimu, on uus kuupäev 06.03.2010
Stardimaksud:
Arstiabi:
Veterinaaria:
Autasustamine:
Auhinnad:
Registreerimine:
Hobuste majutus:
Inimeste majutus:
Täiendav info:

200.telef. 112
Andres Tuvi, 5041323
15 min. pärast võistluse lõppemist
esemelised auhinnad, kõik tulemuse saanud võistlejad
kuni 19.02.2010 ERL-i registreerimislehel andres.tuvi@vet.agri.ee
ei toimu
ei toimu
Korraldajad ei vastuta kolmandate isikute ees tegude eest, mille on
põhjustanud võistlejad, tallimehed, hobuseomanikud või nende hobused.
Võistluse ajal töötab pubi.

VÕISTLUSE KAVA
24.02.2010

09.30
10.00
10.15

Hobuste ülevaatus
Start 48 km.
Start 32 km.

