NOORHOBUSTE TŠEMPIONAAT 2012
KOOLISÕIDUS
ÜLDJÜHEND
KORRALDAJAD
Vääna Ratsakeskus koostöös Eesti Hobusekasvajate Seltsi (EHS), Eesti Ratsaspordi Liit (ERL) ning Eesti Sporthobuste Kasvatajate
Seltsiga (ESHKS).

KORRALDUSKOMITEE
Hillar Kald (EHS), Raigo Kollom (ESHKS), Eva-Maria Vint-Warmington (ERL), Katrin Tinno (Vääna Ratsakeskus), Dina Ellermann
(sportlaste esindaja).

EESMÄRK
1. Selgitada välja parimad Eesti noorhobused/ponid 4-, 5- ja 6- aastaste seas
2. Väärtustada noori hobuseid, nende kasvatajaid ja omanikke ning elavdada hobuste turgu Eestis
3. Anda noorhobustele (ja nende omanikele) võimalus kogu hooaja vältel valmistuda ette põhivõistluseks
4. Suurendada Eesti hobusekasvatajate ekspordipotentsiaali

VÕISTLUSE FORMAAT
Noorhobuste Tšempionaat viiakse läbi võistlussarjana, mis koosneb kvalifikatsioonivõistlustest ning finaalist.
KVALIFIKATSIOONIVÕISTLUSTEKS on kõik ERL- i 2012 kalenderplaani kuuluvad võistlused kuni 11. augustini (ERL Suvise
Karikasarja viimane etapp Ruilas), millede võistluskavades on olemas kollegiaalse hindamisega noorhobuste klassid.
FINAALIKS on Harjumaal Vääna Ratsakeskuses 08.-09 septembril toimuv Noorhobuste Tšempionaat koolisõidus, kuhu pääsevad
kõik vajaliku kvalifikatsiooninormi täitnud hobused/ponid, kelle seast selgitatakse välja iga vanuseklassi parim Eesti
noorhobune/poni.
Lisaks on võimalik pidada eriarvestusi (anda eriauhindu) erinevate tõuraamatute hobustele.
Skeemides annab kvalifikatsiooni osavõtt ERL-i 2012 kalenderplaani kuuluvate võistluste kollegiaalse hindamisega noorhobuste
klassidest tulemusega vähemalt 55%. Ponide skeemides võivad ponid kvalifitseeruda kas ERL 2012 kalenderplaani võistluste
kollegiaalse hindamisega noorhobuste klassides või A-klassi ponide, avatud või harrastajate arvestuses. Grupiklassideks
kvalifikatsiooni vaja ei ole.

VÕISTLUSE AJAKAVA
Tšempionaat koosneb järgnevatest osavõistlusest ja peavõistlusest:
1. päev, laupäev 08.09. – I osavõistlus 4-, 5- ja 6-aastastele hobustele ja ponidele.
2. päev, pühapäev 09.09. – II osavõistlus 4-, 5- ja 6-aastastele hobustele ja ponidele.

VÕISTLUSKLASSID (NHTS)
Hobused:
·
4- aastased – Grupiklass I ja II
·

5- aastased – A-taseme NH skeem I ja II

·

6- aastased – L-taseme NH skeem I ja II

Ponid:
·
4- kuni 6- aastased – Grupiklass I ja II
·

4- kuni 6- aastased – A-taseme NH skeem I ja II

Noorhobuste Tšempionaadi paremusjärjestus selgitatakse kahe osavõistluse punktisumma põhjal.

MÄRKUS PONIDELE SUUNATUD VÕISTLUSKLASSIDE KOHTA
Meil puudub laiem ülevaade noortest ponidest, kes võiksid olla valmis esinema NHT-l. Eelmisel aastal lisati ponide arvestused NHT
juhendisse viimasel hetkel ning meil polnud aega ette valmistada ponidele kohase raskusastme skeeme ning seetõttu jäi 2011 a
NHT osavõtt ponide koolisõidust peaaegu olematuks. Meie ponid on erinevate vanuste lõikes treeningult väga erinevatel
tasemetel ning sageli saavad nad väljaõppe mitte professionaalselt ratsastajalt vaid laste või juunioritest ratsanike käe all. Seetõttu
on nende arengutaset vähemalt esialgu raske klassifitseerida vanuse järgi. Et seekord kaasata rohkem ponisid ning välja selgitada
meie noorte ponide taset erinevates vanusegruppides, siis otsustasime pakkuda sel aastal kaks ponidele avatud klassi:
4a-6a ponide grupiklass (sama mis 4a hobustel) – auhind parimale noorele ponile „materjaliklassis“
4a-6a ponide skeem (valitud A-klassi skeem) – auhind parimale noorele ponile „sportklassis“
Selle stsenaariumi järgi võivad ponide omanikud/ratsanikud ise vabalt valida kas näidata poni grupiklassis või skeemis, vastavalt
poni võimetele. Nende tulemuste järgi saame pildi ponide üldisest tasemest ja võib-olla järgmisel aastal oskame juba paremini
defineerida ponide arvestused vanuseklasside järgi.

VÕISTLUSTELE REGISTREERUMINE
Kvalifikatsioonivõistlustele registreerumine toimub vastavalt iga konkreetse võistluse juhendis toodud tingimustele.
Tšempionaadile registreerumise lõpptähtaeg, koos stardimaksu tasumisega, on 20. august 2012.a. (varajane tähtaeg vajalik
kataloogi koostamiseks võistlusel osalejatest).
Registreerimisel on kohustuslik ära märkida võistlus, kus kvalifikatsiooninorm täideti.

OSAVÕTUTINGIMUSED
Kõik võistlevad ratsanikud ja hobused/ponid peavad vastama ERL- i poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele.
Ühekordseid litsentse ratsanikule ja/või hobusele on võimalik osta ka võistlustel koha peal.
Ponidel võivad startida ka vanemad kui 16-aastased ratsanikud.
Märad, kes on toonud varsa, võivad võistelda endast 1 aasta nooremate hobuste klassis. Ülesandmisel tuleb esitada varssumist
tõendav dokument.

MUU INFORMATSIOON
Noorhobuste Tshempionaadi finaali on lubanud tulla hindama FEI 4* koolisõidukohtunik Soomest Maria Colliander.
Iga võistluse täpsustav informatsioon ja muud tingimused, mis pole reguleeritud käesoleva juhendiga, avaldatakse konkreetse
võistluse juhendiga. Muud küsimused lahendab kohtunike kogu kohapeal.

