ERL KESTVUSRATSUTAMISE MÄÄRUSTIK ALATES 03.08.2022
Eesti Ratsaspordi Liidu kalenderplaani kuuluvatel kestvusratsutamise võistlustel võetakse
aluseks käesolevas määrustikus sätestatu. Käesoleva määrustikuga otseselt reguleerimata
küsimustes kohaldub FEI kestvusratsutamise määrustikus ja FEI veterinaarregulatsioonides
(avaldatud ERL kodulehel) toodu.
Ratsanikul ja tema treeneril peavad olema teadmised ERL kestvusratsutamise määrustikust,
FEI kestvusratsutamise määrustikust ja ERL Üldmäärustikust. Soovitatav on tutvuda FEI
Veterinaar regulatsioonidega, FEI Anti-dopingu regulatsioonidega ning FEI Üldmäärustikuga.
Ratsanik ja tema treener peavad tagama, et on pidevalt kursis kõikide jooksvate muudatustega
mis tehakse ERL kestvusratsutamise määrustikus ja FEI kestvusratsutamise määrustikus.

KIIRUSVÕISTLUSED
1.1

PONIDE EMV 55-60 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Maksimumpulss VetKontrollis: 56 l/min 20
min 64 l/min 15 min jooksul. Lõppläbivaatusel peab olema maksimumpulss 56 l/min 15 min 64
l/min 20 min jooksul. Lubatud osaleda 5a. ja vanematel ponidel. Vajalik eelnev kvalifikatsioon:
ESMANE. Lubatud osaleda ainult poniklassi võistlejatel.

1.2

Kiirusvõistlus 40-79 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Maksimumpulss VetKontrollis: 60 l 64 l/
min/15 min jooksul. Lõppläbivaatusel peab olema maksimumpulss 60 l 64 l /min 20 min
jooksul. Vajalik eelnev kinnitatud tulemus: I KV. Lubatud osaleda 5a. ja vanematel hobustel.

1.3 HARRASTAJATE MV 50-60 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Maksimumpulss VetKontrollis: 60 l
64 l/min 15 min jooksul. Lõppläbivaatusel peab olema maksimumpulss 60 l 64 l /min 20 min
jooksul. Vajalik eelnev kinnitatud tulemus: I KV. Lubatud osaleda 5a. ja vanematel hobustel.
1.4 Kiirusvõistlus 80-119 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Maksimumpulss VetKontrollis: 64 l/ 15 min
jooksul. Lõppläbivaatusel peab olema maksimumpulss 64 l/min 20 min jooksul. Vajalik eelnev
kinnitatud tulemus: 2 x I KV ja 2 x II KV . Lubatud osaleda 6a. ja vanematel hobustel.
•

•

1.5

Hobused on kõlbulikud kiirusvõistlusel osalema 12 kuud pärast esimest edukalt lõpetatud
kvalifikatsioonisõitu (I KV) , kui nad on täitnud kvalifitseerumise protseduuri arvestades
kiiruse-ja puhkeaja tingimusi. (viide: FEI kestvusratsutamise määrustik al 01.07.2020 art.
833.3.1).
Ratsanikud on kõlbulikud kiirusvõistlusel osalema 6 kuud pärast esimest edukalt lõpetatud
kvalifikatsioonisõitu (I KV) , kui nad on täitnud vajaliku kvalifitseerumise protseduuri .(viide:
FEI kestvusratsutamise määrustik al 01.07.2020 art. 833.3.1).

Kiirusvõistlus 120-139 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Maksimumpulss VetKontrollis: 64 l/ 15 min
jooksul. Lõppläbivaatusel peab olema maksimumpulss 64 l/min 20 min jooksul. Vajalik eelnev
kinnitatud tulemus: 2 x I KV ja 2 x II KV . Lubatud osaleda 6a. ja vanematel hobustel.
•

•

Hobused võivad kiirusvõistlusel osaleda 12 kuud pärast esimest edukalt lõpetatud
kvalifikatsioonisõitu (I KV) , kui nad on täitnud kvalifitseerumise protseduuri arvestades
kiiruse-ja puhkeaja tingimusi. (viide: FEI kestvusratsutamise määrustik al 01.07.2020 art.
833.3.1).
Ratsanikud võivad kiirusvõistlusel osaleda 6 kuud pärast esimest edukalt lõpetatud
kvalifikatsioonisõitu (I KV) , kui nad on täitnud vajaliku kvalifitseerumise protseduuri. (viide
FEI kestvusratsutamise määrustik al 01.07.2020 art. 833.3.1).

1.6 Kiirusvõistlus 140-160 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Maksimumpulss VetKontrollis: 64 l/min 15
min jooksul. Lõppläbivaatusel peab olema maksimumpulss 64 l/min 20 min jooksul. Vajalik
eelnev kinnitatud tulemus: Kiirusvõistlus 120 - 139 km. Lubatud osaleda 7a. ja vanematel hobustel.

KVALIFIKATSIOONISÕIDUD
1.7

ESMANE 30-39 km. Minimaalne kiirus 8 km/t. Maksimaalne kiirus 14 16 km/t. Maksimumpulss
VetKontrollis: 60 l 64 l/min 20 15 min jooksul. Lõppläbivaatusel peab olema maksimumpulss
60 l/min 30 min 64 l/min 20 min jooksul. Eelnevat kvalifikatsiooni ei ole vaja. Lubatud osaleda 4a.
ja vanematel hobustel/ponidel. ESMASE KV arvestuses on lubatud kasutada stekki. Steki kasutamise
eesmärk on noore ja/või kogenematu hobuse korrale kutsumine rajal. Keelatud on steki liigne
kasutamine. Steki liigseks kasutamiseks loetakse, kui võistleja kasutab stekki oma emotsioonide
maandamiseks ja kui steki kasutamise tagajärjel on hobuse nahk katki või vigastatud. Steki liigne
kasutamine toob kaasa diskvalifitseerimise võistluselt.
Lubatud steki pikkus maksimaalselt 75 cm.
Esmane kvalifikatsioon hobusele ja ratsanikule kehtib 24 kuud.

1.8 I KV Juuniorid, noored, seeniorid 40-79 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Maksimaalne kiirus 16 km/t.
Maksimumpulss VetKontrollis: 60 l 64 l/min 15 min jooksul. Lõppläbivaatusel peab olema
maksimumpulss 60 l 64 l/min 20 min jooksul. Vajalik ESMANE kvalifikatsioon eelneva 24 kuu
jooksul. Lubatud osaleda 5a. ja vanematel hobustel. Kui hobune ei stardi 24 kuu jooksul distantsile
millele ta on kvalifitseerunud, peab ta enne kõrgemal tasemel jätkamist järgneva 24 kuu jooksul
rekvalifitseeruma tasemel mille ta on eelnevalt saavutanud.
1.9 II KV Juuniorid, noored, seeniorid 80-100 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Maksimaalne kiirus 16
km/t. Maksimumpulss VetKontrollis: 64 l/min 15 min jooksul. Lõppläbivaatusel peab olema
maksimumpulss 64 l/min 20 min jooksul. Vajalik 2 x I KV kvalifikatsioon. Lubatud osaleda 5a. ja
vanematel hobustel. Kui hobune ei stardi 24 kuu jooksul distantsile millele ta on kvalifitseerunud,
peab ta enne kõrgemal tasemel jätkamist järgneva 24 kuu jooksul rekvalifitseeruma tasemel mille
ta on eelnevalt saavutanud.

VÕISTLEJATELE ESITATAVAD NÕUDMISED
•

•

Kuni 16-aastastel võistlejatel turvavesti kasutamine kohustuslik! ESMANE 30-39 km. Alates
aastast, mil võistlejal täitub 8 eluaastat. 8-10 aastastel võistlejatel vajalik vanemate kirjalik nõusolek ja
klubi kinnitus võistleja asjakohase ettevalmistuse kohta. Klubi poolt teostatud võistlusele
registreerimine loetakse klubi kinnituseks. 11-13 aastastel võistlejatel vajalik vanemate kirjalik
nõusolek. Eelnev kinnitatud tulemus: ei ole vaja.
Ponide kiirusvõistlus 55-60 km. Alates aastast, mil võistlejal täitub 8 eluaastat kuni aastani, mil
täitub 16 eluaastat. 8-10 aastastel võistlejatel vajalik vanemate kirjalik nõusolek ja klubi kinnitus
võistleja asjakohase ettevalmistuse kohta. Klubi poolt teostatud võistlusele registreerimine loetakse
klubi kinnituseks. 11-13 aastastel võistlejatel vajalik vanemate kirjalik nõusolek.

•

I KV 40-79 km. Alates aastast, mil võistlejal täitub 8 eluaastat. 8-10 aastastel võistlejatel vajalik
vanemate kirjalik nõusolek ja klubi kinnitus võistleja asjakohase ettevalmistuse kohta. Klubi poolt
teostatud võistlusele registreerimine loetakse klubi kinnituseks. 11-13 aastastel võistlejatel vajalik
vanemate kirjalik nõusolek.

•

Kiirusvõistlus 40-79 km. Alates aastast, mil võistlejal täitub 8 eluaastat. 8-10 aastastel võistlejatel
vajalik vanemate kirjalik nõusolek ja klubi kinnitus võistleja asjakohase ettevalmistuse kohta. Klubi
poolt teostatud võistlusele registreerimine loetakse klubi kinnituseks. 11-13 aastastel võistlejatel
vajalik vanemate kirjalik nõusolek.

•

II KV 80-100 km. Alates aastast, mil võistlejal täitub 11 eluaastat. 11-13 aastastel võistlejatel vajalik
vanemate kirjalik nõusolek.

•

Kiirusvõistlus 80-119 km. Alates aastast, mil võistlejal täitub 11 eluaastat. 11-13 aastastel võistlejatel
vajalik vanemate kirjalik nõusolek.

•

Kiirusvõistlus 120-139 km. Alates aastast, mil võistlejal täitub 11 eluaastat. 11-13 aastastel
võistlejatel vajalik vanemate kirjalik nõusolek.

•

Kiirusvõistlus 140-160 km. Alates aastast, mil võistlejal täitub 14 eluaastat.

MUUD NÕUDED
Ratsanik ja hobune ( ei ole kohustuslik kombinatsioonina) peavad rahvuslikel võistlustel osalemiseks
edasi liikuma läbi käesolevas määrustikus väljatoodud kvalifitseerumisnõuete, s.t. alustama
madalaimast (ESMANE KV) ja edasi vastavalt punktidele 1.7 ja 1.8 ning 1.2-1.5.
* Kui ratsanik/ hobune ei stardi 24 kuu jooksul distantsile millele ta on kvalifitseerunud, peab ta enne
kõrgemal tasemel jätkamist järgneva 24 kuu jooksul rekvalifitseeruma tasemel mille ta on eelnevalt
saavutanud.
Poniratsanike EMV-l osalemiseks nõutud kvalifikatsiooni hoidmiseks on hobusel ja ratsanikul vajalik
edukalt läbida EMV-le eelneva 24 kuu jooksul vähemalt üks distants mis vastab ESMASE
kvalifikatsiooni tasemele.
Juunioride EMV-l osalemiseks nõutud kvalifikatsiooni hoidmiseks on hobusel ja ratsanikul vajalik
edukalt läbida EMV-le eelneva 24 kuu jooksul vähemalt üks distants min pikkusega 80-100 km.
Noorte EMV-l osalemiseks nõutud kvalifikatsiooni hoidmiseks on hobusel ja ratsanikul vajalik edukalt
läbida EMV-le eelneva 24 kuu jooksul vähemalt üks distants min pikkusega 80-119 km.
Seenioride EMV-l osalemiseks nõutud kvalifikatsiooni hoidmiseks on hobusel ja ratsanikul vajalik
edukalt läbida EMV-le eelneva 24 kuu jooksul vähemalt üks distants mille min pikkus on 80-119 km.
Rahvuslikud kvalifikatsioonid loetakse täidetuks, kui hobusel ja ratsanikul on olemas kehtiv FEI tärn.

• Elukindlustus on kohustuslik kõigil ERL kalenderplaani kestvusratsutamise võistlustel!
• Kestvusratsutamise võistluse iga päev peab olema jagatud vähemalt kaheks faasiks ja
kohustuslikuks puhkeperioodiks või pausiks, erandina kuni 40 km pikkused distantsid, mis võivad
olla ka ühefaasilised. Seejuures peab arvestama, et faasi pikkus ei tohi ületada 40 km ning arvestama
peab käesolevas määrustikus toodud taastumisaegadega ja maksimumpulsiga.
• Igal KR võistlusel peab olema vähemalt üks paus, mis ei ole lühem kui 40 min, väljaarvatud kuni
40 km pikkustel distantsidel mida võib pidada ka ühefaasilisena.
• Kestvusratsutamise veterinaararstina võib praktiseerida veterinaararsti tegevusluba omav
veterinaararst, kes on võimeline töötama vastavalt kestvusratsutamise määrustikule.
• Veterinaararstil peavad võistlustel kaasas olema ravimid ja varustus, mis võimaldab vajadusel anda
hobustele esmaabi ning teostada nende ravi arvestades kestvusratsutamise spetsiifikat.
• Hobuste pulssi mõõdetakse 15 sekundi jooksul. Kui pulss on normist kõrgem, mõõdetakse pulssi 30
sekundi jooksul. Kui pulss on endiselt normist kõrgem mõõdetakse pulssi 1 minuti jooksul.
• Hobune kutsutakse veterinaarsele kordusülevaatusele (reinspection) loomaarsti otsusega.

• Veterinaararsti nõuetele vastavuse eest vastutavad võistluste korraldaja ja peakohtunik.
• ERL kalenderplaani kestvusratsutamise võistlusel, kuhu on ülesantud kuni 30 võistlejat, peab läbi
viima vähemalt ühe kohtuniku ja veterinaararstiga. Veterinaararst võib kaasata assistendid või
praktikandid, kelle pädevuse eest vastutab veterinaararst.
• ERL kalenderplaani kestvusratsutamise võistlusel, kuhu on ülesantud enam kui 30 võistlejat peab
kasutama minimaalselt kahte veterinaarkomisjoni liiget, kellest vähemalt üks peab olema
veterinaararst. Teisteks liikmeteks võivad olla võistluste veterinaararsti poolt aktsepteeritud
assistendid või praktikandid. Sellisel juhul vastutab assistentide või praktikantide töö ja pädevuse eest
võistluste veterinaararst.
• Ettepaneku hobuse elimineerimiseks võistlustelt saab esitada ainult veterinaarkomisjon või selle
puudumisel veterinaararst (mitte assistent ega praktikant).
• Juhul, kui võistlustel kasutatakse ainult ühte veterinaararsti ja ta peab võistluste ajal andma loomale
vältimatut arstiabi ega saa osaleda veterinaarkomisjoni töös, vastutavad võimaliku võistluse
seiskumise eest võistluste korraldaja ja peakohtunik.
• ERL kalenderplaani kestvusratsutamise võistlusel on kohustus valida veterinaararst ja soovitav
valida ERL poolt kinnitatud rahvuslike kestvusratsutamise veterinaaride nimekirjast.
• Mittekiirusvõistlustel määratakse vajadusel hobuste paremusjärjestus peale finiseerumist parimas
konditsioonis hobuse ( best condition) võistluse alusel. Paremusjärjestuse selgitamisel saavad osaleda
hobused, kes on finisheerunud ühe tunni jooksul peale esimest lõpetajat.
Best condition viiakse läbi FEI punktisüsteemi alusel, kus võetakse arvesse hobuste metaboolset
seisundit, vigastusi ja liikumist.

