PÄRNUMAA MEISTRIVÕISTLUSED 2012
SELJAMETSA KARIKAS 2012
JUHEND
Toimumise aeg ja koht: 01.juuli 2012, Seljametsa tall, Paikuse vald, Pärnumaa
Võistlustingimused:

võistlusväljak – liiv, mõõtmed 40x80 m
soojendusväljak – liiv, mõõtmed 20x40m

Võistluse korraldajad:

Vändra RSK, Pärnumaa Spordiliit, Seljametsa Tall

Võistluse direktor:

Marek Lootus, tel. 569 050 50

Peakohtunik:

Milja Ardla

Rajameister:

Renee Nüüd

Peasekretär:

Margit Asu, tel. 53 426 040

Sekretariaat:

avatakse 1 tund enne esimese võistlusala algust ja suletakse 30 min
pärast viimase võistlusala lõppu.

Võistluse korrapidaja:

Inga Mustonen

Osavõtu tingimused:

vastavalt ERLi poolt kehtestatud tingimustele.
Pärnumaa MV arvestuses võivad osaleda Pärnu maakonnas elavad ja
Pärnumaa ratsaspordiklubidesse kuuluvad sportlased ning mitmel
hobusel startinutel läheb arvesse ainult parim tulemus.

Arstiabi:

Info sekretariaadist või telefonil112

Veterinaaria:

Jaak Einfeldt, tel. 5289543; osavõtt vastavalt kehtivatele vet.nõuetele.

Autasustamine:

Vastavalt ERL Üldmäärustikule, autasustamisele kutsutakse välja kuni
kuus paremat, rosetid kuni kuuele paremale hobusele.
Juhendis toodud auhinnafondid on minimaalsed ning võivad
suureneda sõltuvalt osalejate arvust.

Registreerimine:

ERL registreerimislehel kuni 25.06.12 aadressil margit.asu@mail.ee
Registreerimisel kindlasti märkida:
 kui soovitakse startida ühekordse(te) litsentsi(de)ga
 ponide turjakõrgus (vt TS Määrustiku Lisa 1)
 millises arvestuse sõita soovitakse
Hilisemal registreerumisel on korraldajal õigus nõuda sisse stardimaks
kahekordses ulatuses.

Hobuste majutus:

hobuste majutamist ei toimu

Vastutus:

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.

Täiendav info:

Võistluste ajal toitlustamine ja lastele töötab lasteala.
Korraldajad võivad teha artiklitesse muudatusi lähtudes vajadustest.

Kinnitatud ERL-s 08.06.2012

VÕISTLUSE KAVA
Pühapäev, 01. juuli, 2012.a.
Kell 11.00
Parkuur nr. 1 - Seljametsa Väike Karikas - 80 cm, kahefaasiline, art. 274.5.3
a) Avatud poniklassile
b) Pärnumaa MV poniklassile
c) Avatud klass
Stardimaks: 10 € (igas arvestuses)
Auhinnafond: esemelised auhinnad (igas arvestuses), MV arvestuses lisaks kolmele paremale
medalid.
Parkuur nr. 2 - 90-100 cm, kahefaasiline, art. 274.5.3
a) Avatud 4- kuni 6- aastastele ja esimest hooaega võistlevatele hobustele
b) Avatud klass
c) Pärnumaa MV juunioridele
Stardimaks: 10 € (igas arvestuses)
Auhinnafond: a) 100 € / b) 100 € / c) esemelised auhinnad, lisaks kolmele paremale medalid.
Parkuur nr. 3 - 110 cm, kahefaasiline, Art. 274.5.3
a) Avatud klass
b) Pärnumaa MV noortele
Stardimaks: 15 € (igas arvestuses)
Auhinnafond: a) 200 € / b) esemelised auhinnad, lisaks kolmele paremale medalid.
Parkuur nr. 4 - Seljametsa Suur Karikas - 120 cm, ümberhüpetele, Art.238.2.2
a) Avatud klass
b) Pärnumaa MV Seenioritele
Stardimaks: a) 15 € / b) 20 €
Auhinnafond: a) 250 € / b) 300 €, lisaks kolmele paremale medalid

Esialgsed stardijärjekorrad ning orienteeruv ajakava avaldatakse 30. juunil, 2012.a. portaalis
www.hobumaailm.ee
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