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EESTI RATSASPORDI LIIDU
ÜLDMÄÄRUSTIK
(Kinnitatud ERL juhatuse otsusega 11.11.2009, muudatused 01.01.2021 punasega)

SISSEJUHATUS
Käesolev üldmäärustik (ÜM) reguleerib Eesti Ratsaspordi Liidu (ERL) poolt tunnustatud
rahvuslike ratsaspordivõistluste korraldamist. ÜM eesmärk on ühtlustada kalenderplaani
kantud võistluste taset ning seada ühesed tingimused kõigile võistlustele ja võistlejatele. ÜM
annab võistluste korraldajatele selged juhised, mis muudavad lihtsamaks nii korraldajate kui
võistlejate olukorra.
ÜMis on leidnud käsitlemist need valdkonnad, mille reguleerimist peab ERL vajalikuks. Alates
1. jaanuarist 2002 on ÜMis sätestatud nõuded kõigile ERL kalenderplaani võistluste
korraldajatele kohustuslikud ning ERLil on õigus nende nõuete täitmist kontrollida.
Kalenderplaan on ERLi poolt tunnustatud ratsaspordivõistluste nimekiri koos võistluste
toimumise aegade ja kohtadega. Kalenderplaan jõustub 1. jaanuaril ning selle kehtivus lõpeb
31. detsembril. Kalenderplaani koostamise, võistluste kalenderplaani kandmise ning
kalenderplaanis muudatuste ja paranduste tegemise kord hakkab kehtima käesoleva ÜMi
kinnitamisest ERLi juhatuse poolt.
Antud ÜM ei lahenda kõiki korraldajate või võistlejate ette kerkivaid probleeme. ÜMi kõrval
tuleb järgida Rahvusvahelise Ratsaspordi Föderatsiooni (FEI) määrustikke: FEI Üldmäärustik,
FEI Statuut, võistlusalade erimäärustikud jne. Rahvuslikel võistlustel tuleb erinevuste korral
FEI määrustike ja käesoleva ÜMi vahel lähtuda ÜMis sätestatust. Rahvusvaheliste võistluste
puhul tuleb lähtuda üksnes FEI regulatsioonist.
Kuigi ERLi ÜM on kehtiv üksnes kalenderplaani kantud võistlustel, soovitab ERL seda
kasutada ka kalenderplaani väliste võistluste korraldamisel.
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1. HOBUSTE KOHTLEMINE
(FEI Üldmäärustiku Art.142)
1. Hobust ei ole lubatud kunagi halvasti kohelda. Hobuse halvaks kohtlemiseks loetakse tegu
või tegematajätmist, mis põhjustas või tõenäoliselt põhjustab hobusele valu ja/või
ebamugavust. Selle hulka kuulub vaieldamatult iga punkt alljärgnevast, kuid mitte ainult:
1.1. hobuse peksmine või piitsutamine;
1.2. ükskõik millisel moel hobusele elektrišoki andmine;
1.3. kannuste liigne või intensiivne kasutamine;
1.4. hobuse suust kiskumine suuliste või mingi muu vahendiga;
1.5. võistlemine ilmselgelt kurnatud, lonkaval või vigastatud hobusel;
1.6. hobuse karistamine ("rap") kas sees- või väljaspool võistlusväljakuid või -alasid;
1.7. hobuse mõne kehaosa ebanormaalselt tundlikuks või tuimaks muutmine;
1.8. hobuse jätmine piisava toiduta, veeta või liikumiseta (treeninguta);
1.9. seadme või varustuse kasutamine, mis põhjustab hobusele tugevat valu takistuse maha
ajamisel.
Erimäärustikud võivad anda täiendavaid kitsendusi.
2. Ametnikud või teised isikud, kes teatavad hobuse halva kohtlemise juhtudest, peaksid
võimaluse korral tagama ühe või rohkema intsidenti pealt näinud tunnistaja olemasolu või
mõne muu tõenduse vormi, tooma tunnistajad Kohtunike Kogu juurde või võtma tunnistajatelt
kirjalikud, allkirjastatud tunnistused koos nende nimede ja kontaktandmetega.

2. KALENDERPLAAN, SELLE KOOSTAMINE JA
VÕISTLUSTE KANDMINE KALENDERPLAANI
3. ERLi ametlik kalenderplaan (edaspidi kalenderplaan) on ERLi poolt tunnustatud
ratsaspordivõistluste nimekiri, mille koostamine ja haldamine toimub ERLi infosüsteemis
www.ratsanet.ee (edaspidi Ratsanet). Kalenderplaan jõustub 1. jaanuaril ja lõpeb 31.
detsembril.
4. Kalenderplaani koostamine toimub läbi Ratsanetis avatud kalenderplaani projekti ja see
esitatakse ERLi peasekretäri poolt Klubide Nõukogule. Klubide Nõukogu on ERLi liikmesklubide esindus, mille kutsub järgneva aasta kalenderplaani arutamiseks kokku ERLi
peasekretär. Klubide Nõukogu toimub mitte varem kui 1. septembril ning mitte hiljem kui 30.
novembril. Klubide Nõukogu avaldab arvamust kalenderplaani projekti suhtes. Klubide
Nõukogu otsused on ERLile soovituslikud.
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5. Järgmise aasta kalenderplaani kinnitab ERLi juhatus mitte hiljem, kui jooksva aasta
detsembri korralisel koosolekul.
6. Kalenderplaani täitmist jälgib ERLi peasekretär.

TIITLIVÕISTLUSED
7. Tiitlivõistlused on ERLi ametlikud võistlused, millede käigus antakse ERLi poolt välja auhind
ja tiitel. Tiitlivõistlused on Eesti Meistrivõistlused kõikides vanuseklassides.
8. Tiitlivõistluste arvu, toimumise aja ja jaotumise alade vahel määrab ERL ning see esitatakse
kooskõlastamiseks Klubide Nõukogule.
9. Klubide Nõukogus jaotatakse tiitlivõistluste korraldamisõigus ära klubide vahel. Klubid
sisestavad Klubide Nõukogu toimumise ajaks Ratsanetis avatud kalenderplaani projekti,
milliseid tiitlivõistlusi nad järgmisel aastal korraldada soovivad. Kui kaks või enam klubi
konkureerivad ühe ja sama tiitlivõistluse korraldamisõiguse peale, langetab otsuse ERLi
juhatus.
10. Tiitlivõistlust korraldava klubi ja ERLi vahel sõlmitakse vastavasisuline leping, mille
tüüplepingu peab olema eelnevalt heakskiitnud ERLi juhatus. ERLi poolt kirjutab lepingule alla
peasekretär. Leping jõustub 1. jaanuaril - või allakirjutamise hetkel, kui see toimub pärast 1.
jaanuari - ning on kehtiv kuni tiitlivõistluse toimumise ja/või poolte kohustuste täitmiseni.
11. Juhul, kui lepingu sõlminud klubi keeldub lepingu objektiks oleva võistluse korraldamisest
käesoleva peatüki punktis 10 nimetatud tüüplepingu alusel või ei saa seda muudel põhjustel
teha, võib ERLi peasekretär võistluse antud kohas ja ajal ära jätta. ERLi juhatus võib sõltuvalt
asjaoludest määrata klubile leppetrahvi lepingus sätestatud summa ulatuses, mida
kasutatakse sihtotstarbeliselt asendusvõistluse korraldamiseks.
12. ERLi tiitlivõistluste korraldamist jälgib ja hindab peakohtunik, lähtudes seejuures
käesolevast ÜMist.

VÕISTLUSTE KANDMINE KALENDERPLAANI
13. Klubid sisestavad hiljemalt Klubide Nõukogu toimumise ajaks nende poolt korraldatavad
võistlused Ratsanetis avatud kalenderplaani projekti, märkides ära võistluse nime,
ratsaspordiala, toimumise aja, koha, ning võistluste minimaalse ja maksimaalse raskustaseme
ning korraldajad.
14. Kui ükski kavandatava võistluse korraldamise taotlejatest pole ERLi liige saab, siis on
võimalik korraldusõigust saada kirjaliku taotluse alusel ERLi peasekretärile.
Kalenderplaani saab sellist võistlust kanda ainult ERLi peasekretäri otsusega.
15. Kõik võistluste korraldajad, kes on enda poolt korraldatavad võistlused lisanud ERLi
kalenderplaani kas otse Ratsanetis või läbi ERLi peasekretärile esitatud taotluse, nõustuvad
kõigi ERLi poolt kehtestatud normide ja reeglitega ning kohustuvad neid täitma.
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MUUDATUSED JA PARANDUSED KALENDERPLAANIS
16. Jõustunud kalenderplaanis muudatuste ja paranduste tegemiseks tuleb esitada
vastavasisuline kirjalik taotlus ERLi peasekretärile.
17. Muudatusi (võistluse lisamine kui lisatav võistlus ei kattu teise eelnevalt kalenderplaanis
oleva võistlusega või kui kattuva võistluse korraldaja on andnud kirjaliku nõusoleku võistluse
lisamiseks ning väljaarvamine kalenderplaanist) ja parandusi (aja ja koha muutus) võib
jõustunud kalenderplaani teha üksnes ERLi peasekretär. Juhul kui võistluste korraldajad ei
saa kokkuleppele ja/või tekivad muud vaidlused seoses tehtavate muudatuste ja
parandustega, teeb otsuse muudatuse ja/või paranduse tegemiseks ERLi juhatus.
18. Korraldaja taotlus paranduste tegemiseks jõustunud kalenderplaanis peab olema laekunud
ERLi peasekretärile hiljemalt kaks nädalat enne võistluse kavandatavat toimumist.
19. Võistluste lisamiseks juba jõustunud kalenderplaani tuleb esitada vastavasisuline taotlus
ERLi peasekretärile hiljemalt kaks kuud enne võistluse planeeritavat toimumisaega ning
positiivse otsuse korral tasuda ERL tuludesse ERLi teenuste hinnakirjas toodud tasu.
20. Võistluse väljaarvamiseks jõustunud kalenderplaanist tuleb esitada ERLi peasekretärile
vastavasisuline taotlus mitte hiljem kui kuus nädalat enne kalenderplaanis märgitud võistluse
toimumisaega. Hilisema taotluse esitamisel tuleb kanda ERLi tuludesse ERLi teenuste
hinnakirjas toodud tasu. ERL võib antud tasust loobuda kui võistluse väljaarvamise põhjuseks
on korraldajast mitte sõltuvate asjaolude ilmnemine (haiguspuhangud, ebasoodsad
ilmastikuolud jne.).

3. VÕISTLUSE JUHEND
21. Juhendi koostab võistluse korraldaja, lähtudes standardist, mis on kinnitatud ERLi juhatuse
poolt (Lisa nr. 2). Kõik juhendid peavad alati olema kooskõlas ÜMiga ja vastava ratsaspordiala
erimäärustikuga. Hiljemalt viis nädalat enne võistluse toimumist saadab võistluse korraldaja
juhendi projekti ERLi peasekretärile kooskõlastamiseks ja vajadusel täiendamiseks.
ERLi peasekretäril on õigus korraldaja poolset juhendi mitte õigeaegset esitamist käsitleda kui
punktis 20 nimetatud taotlust võistluse väljaarvamiseks jõustunud kalenderplaanist.
22. Kalenderplaani võistluse juhend peab sisaldama kogu vajaliku informatsiooni võistluste
kohta nii võistlejatele kui hobuseomanikele. Juhendis peab olema välja toodud vähemalt see
informatsioon, mis on sätestatud käesoleva peatüki punktis 21 nimetatud standardjuhendis
(Lisa nr. 2).
23. ERLi peaseketär kinnitab juhendi ja avalikustab selle Ratsanetis hiljemalt neli nädalat enne
võistluste toimumist.
24. Tiitlivõistluste stardimaksud kinnitab ERLi juhatus (Lisa nr. 3).
ERL soovitab tungivalt juhendites ära märkida korraldajate vastutus kolmandate isikute ees
tegude eest, mille on põhjustanud võistlejad, tallimehed, hobuseomanikud või nende hobused.
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4. KOHTUNIKUD JA KOHTUNIKE KOGU
25. Kohtunike Kogu vastutab võistluse tehnilise läbiviimise eest. Kohtunike Kogu ülesanded
on kirjas FEI Üldmäärustiku Art.159. Kohtunike Kogu juhindub oma tegevuses FEI
määrustikest ja käesolevast ÜMist. Kohtunike Kogu otsustab kõik juhendis määratlemata
küsimused koha peal.
26. Kohtunike Kogusse võivad kuuluda ainult ERLi poolt tunnustatud kohtunike nimekirjast
valitud isikud. ERLil pole õigust keelduda Kohtunike Kogu liikmeid ametisse kinnitamast, kui
kohtunikud on valitud ERLi poolt tunnustatud kohtunike nimekirjast ning nende litsentsi pole
peatatud. Korraldaja võib omal vastutusel Kohtunike Kogusse kaasata teiste riikide alaliitude
poolt tunnustatud rahvuslikke kohtunikke, kelle pädevuse tõestamiseks on ERLil õigus nõuda
täiendavat informatsiooni ning ERL ei ole kohustatud nimetatud ametnikke juhendis kinnitama.
27. Juhendisse märgitakse kõigi Kohtunike Kogu liikmete nimed, märkides eraldi võistluse
peakohtunikuna tegutseva ametniku nime. Juhul, kui Kohtunike Kogusse kuulub ainult
peakohtunik, märgitakse juhendisse “Kohtunike Kogu” asemel ainult “peakohtunik”. Viimast ei
rakendata võistlusalade puhul, kus on nõutav suurem kohtunike arv (koolisõit, kolmevõistlus,
rakendisport jne.)
28. Igal võistlusel peab olema peakohtunik, kes peab olema valitud ERL poolt tunnustatud
kohtunike nimekirjast. Peakohtunik esitab ERLile raporti hiljemalt kahe päeva jooksul võistluse
toimumisest.

KOHTUNIKE KATEGOORIAD
29. ERL tunnustab FEI kohtunike kategooriaid, mis on sätestatud FEI Üldmäärustikus Art. 144148 ning isikuid, kellele on omistatud ükskõik milline nimetatud artiklites nimetatud kohtuniku
kategooria.
30. ERLi poolt on kehtestatud lisaks punktis 29 nimetatud kategooriatele “rahvusliku kohtuniku”
kategooriad.
31. Rahvusliku kohtuniku kategooria omistamise alused ja korra määrab kindlaks ERLi
juhatus.
32. Kõik rahvusliku kategooria kohtunikud kantakse ERLi poolt tunnustatud kohtunike
nimekirja, mis avaldatakse ERLi ametlikul koduleheküljel.

5. KORRAPIDAJA
33. Hobuste kohtlemist ning määrustike järgimist kontrollib võistluse korrapidaja. Kõigil ERLi
kalenderplaani kantud võistlustel peab olema korrapidaja, kelle nimi märgitakse juhendis ning
kes on kantud ERLi poolt tunnustatud korrapidajate nimekirja.
34. Juhul, kui võistlusel on rohkem kui üks korrapidaja, tuleb nende seast määrata üks
peakorrapidaja, kes vastutab korrapidajate töö korraldamise eest.
35. Kõikidest intsidentidest või kõrvalekaldumistest peab korrapidaja või peakorrapidaja
teatama viivitamatult võistluse peakohtunikule ja/või olemasolul tehnilisele delegaadile, kes
olenevalt intsidendi raskusest karistab vastavat isikut suulise hoiatusega, hoiatuskaardiga või
teavitab sellest ERLi juhatust, kes otsustab karistuse määra.
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36. Peakorrapidaja ja korrapidajad, kes on kogu võistluse ajal korraldajate juhtimise all olevatel
treening- ja harjutusväljakutel, tallides ja muudel aladel, peavad:
36.1. kaasa aitama vajalike tingimuste loomisele soojendus- ja treeningväljakutel;
36.2. segama aegsasti vahele, kui on vaja ära hoida hobuste halba kohtlemist ratsanike,
tallimeeste, omanike või muude isikute poolt;
36.3. segama aegsasti vahele, kui on vaja ära hoida kõrvalekaldumisi tavapärase käitumise
printsiipidest muude isikute poolt.
37. Korrapidaja või peakorrapidaja korraldused on asjaomastele isikutele täitmiseks
kohustuslikud.
38. Korrapidaja või peakorrapidaja esitab kõigi intsidentide ja nende lahenduste kohta aruande
peakohtunikule, kes kajastab need peakohtuniku raportis vastavalt kinnitatud vormile.

6. SEKRETARIAAT
39. Sekretariaat on võistlusi tehniliselt teenindav organ, mis kõigis sportlikku poolt
puudutavates küsimustes allub Kohtunike Kogule, muudes küsimustes allub sekretariaat
korralduskomiteele ja võistluse direktorile. Korralduskomitee peab tagama sekretariaadile
sobivad tingimused töötamiseks, raha ja dokumentide säilitamiseks kindlas kohas.
Sekretariaat on vastutav:
39.1. võistlustulemuste protokollimise eest;
39.2. informatsiooni levitamise eest;
39.3. stardijärjekordade ja tulemuste avalikustamise eest;
39.4. võistlejate dokumentatsiooni kontrolli eest;
39.5. hobuste passide kogumise, võistluse veterinaarile esitamise ning võistluste lõpuni
säilitamise eest;
39.6. auhinnarahade väljamaksmise eest (auhinnarahade jaotamise peab kinnitama
peakohtunik);
39.7. muude Kohtunike Kogu ja korralduskomitee poolt talle pandud ülesannete täitmise eest.
40. Sekretariaadi tööd juhib võistluse peasekretär, kelle nimi märgitakse ära võistluse juhendis,
ning kes peab olema ERLi poolt tunnustatud. Samuti tuleb juhendis ära märkida sekretariaadi
tööaeg.
41. Võistluspaigas peab olema sekretariaadi asukoht ära märgistatud ning pääs sekretariaati
peab olema vaba kõigile võistlusega seotud isikutele (võistlejad, hobuste omanikud,
esindajad jne).

7. REGISTREERIMISED KALENDERPLAANI VÕISTLUSTEL
42. Registreerimine peab olema tehtud ERLi infosüsteemis www.ratsanet.ee korraldaja poolt
juhendis määratud kuupäevaks, vaid erandjuhul muid sidevahendeid kasutades (soovituslikult
siiski elektronposti teel standardsel registreerimislehel (Lisa nr. 4)).
43. ERLi kalenderplaani võistlustel võivad osaleda sportlased ja hobused, kes vastavad ERLi
juhatuse poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele (Lisa nr. 1). Korraldajad on
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kohustatud enne võistlust kontrollima sportlaste ja hobuste vastavust osavõtu tingimustele
ERLi ametliku andmebaasi kaudu. Juhul, kui korraldaja on ERLi ametliku andmebaasi alusel
tuvastanud, et sportlane või tema hobune ei vasta kinnitatud tingimustele, on sportlane
kohustatud isiklikult või oma esindaja kaudu oma vastavust tõendama. Kui vastavust
nimetatud tingimustele ei suudeta tõendada, võib sportlane startida üksnes väljaspool
arvestust, väljaarvatud juhul kui sportlasel puudub Roheline Kaart, siis ei ole tal võistlustel
lubatud üldse startida, kaasa-arvatud väljaspool arvestust.
44. Registreerimise tähtaeg peab olema sätestatud võistluse juhendis, kuid registreerimine
peab lõppema hiljemalt kaks päeva enne võistluse algust.
45. Juhul kui registreerimise tähtaega ei järgita ning tegemist pole sidevahendite tööst
tulenevate häirete või muude mõjuvate põhjustega, võib võistlejat starti mitte lubada. Antud
punkti alusel otsustab starti lubamise Kohtunike Kogu kohapeal. Kohtunike Kogu sellekohast
otsust ei saa vaidlustada.
46. Kui sportlane on võistlusele registreeritud, kuid ei saa võistelda, tuleb sellest koheselt
teavitada korraldajaid telefoni või elektronposti teel. Juhul, kui seda nõuet ei täideta ja
korraldajaid ei informeerita, on Kohtunike Kogul mõjuvate põhjuste puudumisel õigus
määrata sportlasele ERLi hoiatuskaart.
47. Kalenderplaani võistlustel ei ole lubatud kehtestada diferentseeritud stardimakse
korraldava klubi liikmetele ja väljastpoolt tulevatele sportlastele.
48. Juhul kui võistluse juhendis on ette nähtud diferentseeritud stardimaks sportlastele, kes
teostavad registreerimise ettenähtud tähtajast hiljem, tuleb kõiki selle sätte alla käivaid
sportlasi kohelda võrdselt.
49. Sportlane võib tiitlivõistluse arvestuses startida ainult ühel hobusel. Kui selle võistlusala
jaoks on juhendis ette nähtud eraldi arvestused (nt. tiitlivõistlus ja avatud klass), siis võib
sportlane väljaspool tiitliarvestust pretendeerida ka mitmel hobusel sama võistlusala võidule
(ja vastavatele auhinnalistele kohtadele). Mitmel hobusel startides peab sportlane enne
stardijärjekordade avaldamist (hiljemalt 1 tund enne võistlusala algust) teatama sekretariaati
selle hobuse nime, kellega ta stardib tiitlivõistluse arvestuses. Sellel hobusel peab sportlane
startima võistlusalal esimesena. Koolisõidus võib juhul, kui tiitlivõistlus koosneb mitmest
osavõistlusest, teatada tiitlivõistluse arvestuses startiva hobuse peale esimest osavõistlust.

8. STARDIJÄRJEKORRAD JA TULEMUSED
STARDIJÄRJEKORRAD
50. Võistluse stardijärjekorrad peavad olema loositud ning avaldatud hiljemalt 1 tund enne
võistlusala algust. Stardijärjekordadega peab olema võimalik tutvuda võistluse sekretariaadis
ja tallis ning nad peavad olema seatud üles soojendusväljakutele hiljemalt 30 minutit enne
võistlusala algust.
51. Kui sportlane võtab võistlusalast osa rohkem kui ühel hobusel, tuleb stardijärjekord
koostada nii, et ühe võistleja hobuste vahele jääks vähemalt 5 võistlejat. Kui see pole võimalik,
antakse võistlejale enne startimist soojenduseks aega 8 minutit alates eelmise hobusega
võistlemise lõpetamisest.
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52. Samas võistlusklassis ei tohi startida kaks sõitjat ühel ja samal hobusel. Nimetatud
piirangut ei rakendata:
− takistussõidus kuni 100cm., harrastussportlastele kuni 110cm
− koolisõidus kuni L skeemides.
Tiitlivõistlustel erandeid ei ole.
52.1. Kui üks võistlusklass on avatud mitmes arvestuses (nt. a- avatud klass, b- juuniorid jne),
siis on lubatud osaleda ainult ühes valitud arvestuses.
52.2. Händikäpiga võistlusklassides (erinevad raskusastmed ühes arvestuses) saab iga
võistluspaar startida ainult ühe korra, vastavalt võistlusele registreerimisel enda poolt
määratud raskusastmel.
53. Võistlusel võib stardijärjekorras teha muudatusi kuni 30 minutit enne võistlusala algust.
Seejuures on lubatud üksnes:
53.1. võistleja lisamine, kui viimane stardib lisaks ülesandmiste käigus teatatud hobustele veel
ka uue hobusega. Sel juhul lisatakse võistleja uue hobusega stardijärjekorras esimeseks;
53.2. võistleja kustutamine stardijärjekorrast, kui võistleja ei saa võistlusalast osa võtta.
53.3. Võistleja kustutamisel stardimakse ei tagastata, juhul kui pole tegu hobuse ja/või
ratsaniku haigestumise või vigastamisega.
53.4. Kõigil võistlustel võib hiljem kui 30 min. enne võistlusala algust teha stardijärjekordades
muudatusi vaid peakohtuniku otsusel ja mõjuval põhjusel vaid äärmise vajaduse korral. Kõigist
muudatustest stardijärjekordades tuleb viivitamatult teatada sportlastele ning asendada kohe
sekretariaadis, tallis ja soojendusväljakutel juba avaldatud stardijärjekorrad.
55. Väljaspool arvestust võib võistelda erandkorras Kohtunike Kogu loal juhul, kui vastava ala
erimäärustik seda võimaldab, välja arvatud käesoleva ÜMi punktis 43 sätestatud alustel.
56. Väljaspool arvestust võistlevad sportlased paigutatakse koolisõidu võistlusel
stardijärjekorra etteotsa, muude võistlusalade puhul lisatakse nad stardijärjekorra lõppu, välja
arvatud juhul, kui nende paigutamine stardijärjekorra keskele on vajalik käesoleva peatüki
punkti 53 täitmiseks.
57. Stardijärjekorda märgitakse:
57.1. järjekorra number;
57.2. võistleja ees- ja perekonnanimi;
57.3. klubi nimi;
57.4. hobuse nimi, sünniaasta, sugu, tõug, isa, emaisa, sünnimaa, hobuse omanik, ponidel
lisaks märge poniturjakõrguse kohta (SP - suur poni, VP - väike poni).

TULEMUSED
58. Võistlusala protokollitakse ja võistlustulemused edastatakse kinnitatud vormi alusel (Lisa
nr. 5) ERLi elektronposti teel hiljemalt võistluspäevale järgneval päeval. Tiitlivõistluste puhul
on korraldajal kohustus säilitada originaalprotokollid koos rajaplaanidega seitsme päeva
jooksul pärast tiitlivõistluse lõppemist eesmärgiga esitada need ERLile viimase nõudmisel.
59. Koolisõidu, kolmevõistluse ja rakendispordi tiitlivõistlustel skeemide hindamisel kasutatud
hindelehtede originaalid väljastatakse sportlastele ja koopiad säilitatakse korraldaja poolt koos
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originaalprotokolliga seitsme päeva jooksul pärast võistluse lõppu eesmärgiga esitada need
ERLile viimase nõudmisel.
60. Võistlejatel ja/või nende esindajatel on õigus tutvuda võistluse protokollidega
sekretariaadis hiljemalt 20 minutit pärast võistlusala lõppu.
61. Võistlusala auhinnaliste kohtade võitjad tuleb teha teatavaks hiljemalt 20 minutit pärast
võistlusala lõppu. Seda juhul, kui pole esitatud proteste.

9. AVAMINE, AUTASUSTAMINE JA LÕPETAMINE
AVAMINE
62. Kui võistluse avamisel toimub võistlejate auring, peab sellekohane säte olema kirjas
võistluse juhendis ning sellest tuleb võistlejaid eelnevalt teavitada mitte hiljem kui 30 minutit
enne auringi algust.
63. Auringi puhul ei tohi avamine kesta rohkem kui 15 minutit, kusjuures avamise ja järgneva
võistlusala alguse vahele ei tohi jääda vähem kui 15 minutit.
64. Rahvushümni mängimine kalenderplaani võistluse avamisel pole kohustuslik. Juhul, kui
rahvushümni mängitakse, peab sellest vahetult enne võistlejatele ja pealtvaatajatele teada
andma.
65. Kui ERLi juhatus määrab võistlusele oma esindaja, siis teavitab ta sellest võistluse
korraldajat ja peakohtunikku.

AUTASUSTAMINE
66. Autasustamine võistlusel peab toimuma mitte hiljem kui 20 minutit pärast võistlusala lõppu.
67. Võistlusala võitjad kuulutatakse välja avalikult. Autasustatavaid on 25% võistlusala
osavõtjate üldarvust kuid mitte vähem kui viis. Erandjuhul, kui osavõtjaid on kuni 10,
autasustatakse minimaalselt kolme sportlast.
Takistussõidu võistlusaladel, mis toimuvad puhtusele ning võrdsete karistuspunktide korral
jäävad võistlejad kohti jagama, jagatakse auhinnafond esikoha saanud võistlejate vahel.
Auhinnafondid ja/või esemelised auhinnad peavad olema võistlusklasside kaupa juhendis
välja toodud, kusjuures rahalised auhinnad tuleb juhendis välja tuua fikseeritud summana.
Auhinnarahade soovituslikud proportsioonid on toodud ÜMi lisas nr. 6.
67.1. Tiitlivõistlusel antakse medalid tiitlivõistluse lõpptulemuse järgi, sõltumatult võistlusala
auhinnarahadest, rosettidest ja muudest auhindadest, kui võistluse juhendis pole teisiti
määratud.
68. Roseti* võib hobuse valjastusele kinnitada kas enne autasutamist või autasustamistseremoonia ajal.
*Soovitav on kinnitada rosetid enne autasustamise tseremoonia algust.
69. Autasustatavatest sportlastest kutsutakse autasustamisele koos hobusega 25 %
osavõtjate üldarvust või vähemalt 5. Kui osavõtjaid on kuni 10, kutsutakse autasustamisele
minimaalselt 3 sportlast - välja arvatud Kohtunike Kogu loal mõjuva põhjuse olemasolul. Juhul,
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kui sportlane tuleb autasustamisele ilma hobuseta või jätab tulemata, välja arvatud Kohtunike
Kogu loal mõjuva põhjuse olemasolul, on korraldajatel õigus auhinda mitte välja anda.
70. ERLi tiitlivõistlusel peavad korraldajad kutsuma autasutamisele ERLi esindaja (juhatuse
liige, peasekretär või vastava ala mänedžer). Juhul kui ERLi või Kohtunike Kogu esindaja ei
saa autasustamisel osaleda, täidavad nende ülesandeid korraldajate esindajad.
Tiitlivõistlusel toimub autasustamine järgmises järjekorras: ERLi esindaja, sponsorite
esindaja, Kohtunike Kogu esindaja.
71. Autasustajate nimed ja seotus üritusega tuleb avaldada enne autasustamistseremoonia
algust. Esimesena tutvustatakse võistlusala sponsori esindajat, seejärel ERLi esindajat ning
viimasena Kohtunike Kogu esindajat.
72. Kogu autasutamine peab toimuma viivitusteta ja võimalikult kiiresti.
73. Rahvushümni* mängimine autasustamisel on soovitatav kõigil tiitlivõistlustel ja võistlustel,
millest võtavad lisaks Eesti sportlastele osa veel vähemalt kahe välisriigi sportlased.
Rahvushümni mängitakse ainult I koha võitja auks. Mängitakse võitja rahvushümni.
Rahvushümni mängitakse pärast võitja autasustamist.
* Rahvushümnid ja standarditele vastavad riigilipud võib korraldaja saada ERLi kaudu Eesti
Olümpiakomiteest.
74. Auhinnarahad makstakse välja alles pärast autasutamist sekretariaadis.
75. Kogu auhinnafond jagatakse sõltumata lõpetajate arvust, välja arvatud ÜM p. 69 ette
nähtud juhul. Kui võistlusala lõpetab vähem kui 5 sportlast, siis ei kohaldata ERLi ÜM p. 67
sätteid.

LÕPETAMINE
76. Võistluse lõpetamine võib toimuda samaaegselt viimase võistlusala autasustamisega või
pärast viimase võistlusala autasutamist.
77. Kui võistluse lõpetamine toimub koos viimase võistlusala autasustamisega, ei tohi
autasustatavad väljakult lahkuda enne võistluse ametlikku lõpetamist. Võistluse ametlik
lõpetamine võib toimuda alles pärast auhindade kätteandmist. Seejuures antakse sõna üksnes
võistluse korraldajale, tiitlivõistlustel ERLi esindajale.
78. Juhul kui võistluse lõpetamine toimub pärast viimase võistlusala autasustamist, võivad
sportlased väljakult lahkuda ning auringi toimumise korral on osavõtt sportlastele vabatahtlik.

10. PROTESTID JA APELLATSIOONID
79. Protestide, kaebuste ja apellatsioonide definitsioonid ja esitamise üldine kord on sätestatud
FEI Üldmäärustiku Art. 163-167. Nimetatud sätetes kehtestatud põhimõtetest lähtutakse
niivõrd, kuivõrd käesolev ÜM ei sätesta teisiti.
80. Kõik protestid ja apellatsioonid tuleb esitada kirjalikult ning dokumendis peab olema märgitud:
80.1. esitaja nimi ja ametlik positsioon (võistleja, hobuse omanik, esindaja jne);
80.2. esitamise koht ja kuupäev;
80.3. võistluse nimi;
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80.4. võistlusala nimetus;
80.5. faktilised asjaolud, tunnistajate nimed jne;
80.6. esitaja allkiri.
81. ERLi kalenderplaani võistlustel pole nõutav võistluse apellatsioonikomitee olemasolu. Kui
apellatsioonikomiteed pole moodustatud, tuleb apellatsioonikomitee kompetentsi kuuluvad
taotlused esitada ERLi apellatsioonikomiteele.
ERL protesti vormi on toodud ÜM lisas nr. 7.
81.1. ERLi APELLATSIOONIKOMITEE ÜLDSÄTTED
81.1.1. ERLi Apellatsioonikomitee on kalenderplaani võistluste käigus esitatud kaebuste ja
protestide suhtes langetatud otsuste apellatsioonide ning ÜM punktis 111 toodud Hoiatuskaarti
puudutavate juhtumite lahendamiseks loodud organ ERLi juures.
81.1.2. ERLi Apellatsioonikomitee kompetentsi kuuluvad kõik ERLi kalenderplaani kantud
Eestis toimuvad võistlused, välja arvatud rahvusvahelised võistlused.
81.1.3. ERLi Apellatsioonikomitee esimees on ERLi peasekretär.
81.1.4. ERLi Apellatsioonikomitee koosneb kolmest liikmest, kellest üks on komitee esimees.
Kaks ülejäänud liiget valib komitee esimees ERLi poolt tunnustatud kohtunike hulgast, kellel
on vähemalt rahvusvahelise kohtuniku kategooria või kellel on vähemalt üks aasta olnud
rahvusliku kohtuniku kategooria. Komitee liikmeks ei tohi olla selle võistluse Kohtunike Kogu
liige, mille otsus vaidlustatakse, samuti mitte vaidlustaja lähedane sugulane või alluv.
81.1.5. Juhul, kui punktis 4 kirjeldatud nõuetele vastavat kahte liiget pole võimalik leida, on
komitee kaheliikmeline.
81.1.6. ERLi Apellatsioonikomiteed teenindab tehniliselt ERLi peasekretär ja palgaline
personal.
81.2. APELLATSIOONIKOMITEE KOKKUKUTSUMINE
81.2.1. ERLi Apellatsioonikomitee kutsub vajaduse tekkimisel kokku komitee esimees,
lähtudes käesolevast juhendist. Komitee esimees kutsub komitee kokku 7 päeva jooksul,
arvestades nõuetekohase apellatsiooni ERLi laekumise päevast.
81.2.2. Komitee kaks liiget valib komitee esimees, lähtudes käesolevast juhendist ning
teatades komitee liikmetele istungi toimumise täpse aja ja koha. Kui mõni komitee liige ei saa
mingil põhjusel komitee istungile tulla, kutsub komitee esimees teise isiku, kes vastab komitee
liikmele kehtestatud nõuetele.
81.2.3. Komitee istungile kutsutakse apellatsiooni esitaja ning selle võistluse peakohtunik,
kelle otsus vaidlustati.
81.2.4. Kui apellatsiooni esitaja või tema volitatud esindaja ei ilmu komitee istungile,
langetatakse otsus ilma nende osavõtuta.
81.3. APELLATSIOONIKOMITEE OTSUS
81.3.1. Apellatsioonikomitee kuulab ära asjaosaliste selgitused ning langetab otsuse
poolthäälte enamusega. Juhul, kui Apellatsioonikomitee koosneb ainult kahest isikust, on
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otsustamiseks vajalik konsensus. Juhul, kui konsensust ei saavutata loetakse apellatsioon
rahuldamata jäetuks.
81.3.2. Komitee otsus jõustub kohe ning edasikaebamisele ei kuulu.
82. Protesti vastuvõtmisel fikseerib peakohtunik sellel vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja.
Sellekohane märge tehakse alles pärast deposiidi tasumist peakohtuniku kätte. Apellatsioonid
võetakse ERLi Apellatsioonikomitees arutluse alla pärast deposiidi tasumist.
83. Protestide ja apellatsioonide esitamisel Kohtunike Kogule tuleb tasuda deposiit vastavalt
ERLi hinnakirjas sätestatule.
84. Apellatsiooni esitamisel võistluste Apellatsioonikomiteele (selle olemasolul) või ERLi
Apellatsioonikomiteele tuleb tasuda deposiit vastavalt ERLi hinnakirjas sätestatule.
85. Taotluse positiivse otsuse korral deposiit (kõik erinevates astmes tasutud deposiidid)
tagastatakse, negatiivse otsuse korral arvatakse ERLi tiitlivõistlustel ja ERLi
Apellatsioonikomitee puhul ERLi tuludesse, muudel puhkudel korraldaja tuludesse.

11. MUUD ASPEKTID
ÜLDINE
86. Võistluse korraldamisel ei tohi kalenderplaani kantud võistluse korraldaja rikkuda ERL ja
FEI määrustikes sätestatud norme ega seada ohtu hobuste ja/või ratsanike elu ja tervist. Juhul,
kui korraldajad seavad võistluse käigus ohtu hobuste ja/või ratsanike elu või tervise, on
peakohtunikul õigus võistlus katkestada.
86.1. Ükski ERLi liikmeskonda kuuluv klubi ei tohi oma klubisiseste võistluste läbiviimisel
kehtestada reegleid, mis võivad seada ohtu hobuse ja/või ratsaniku elu või tervise. Selliste
reeglite ilmnemisel teeb ERLi juhatus oma liikmesklubile korralduse hobuse ja/või ratsaniku
elu või tervist ohustavad reeglid koheselt ära muuta. Kui ERLi liikmesklubi ei muuda nimetatud
reegleid, loetakse seda ERLi põhimõtete vastaseks käitumiseks.

VETERINAARIA
86.2. ERLi kalenderplaani võistlustel lubatakse osaleda hobustel:
- kes on vaktsineeritud vastavalt ERLi poolt heaks kiidetud korrale (FEI kalenderplaani
võistlustel kehtib FEI regulatsioon)
- kelle elukohas (tallis) ei ole esinenud hobuste nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul
86.3. Igal ERLi kalenderplaani võistlusel peab olema vastutav veterinaar, kes tagab vajadusel
hobustele esmaabi ning kelle nimi ja kontakttelefon on juhendis ära toodud.

VÄLISVÕISTLEJAD KALENDERPLAANI VÕISTLUSTEL
87. Kõik välisvõistlejad (võistlejad välisriikidest) võivad ERLi kalenderplaani võistlustel
osaleda, välja arvatud juhul, kui selle on keelanud või mingil moel piiranud nende rahvuslik
föderatsioon.
87.1. Välisriigi kodanikud kes asuvad Eestis pikemaajaliselt ja soovivad kuuluda ERLi

liikmesklubisse ning võistelda kalenderplaani võistlustel, peavad tasuma kõik vajalikud
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litsentsimaksud nii enda kui ka hobuse eest. Nimetatud nõude täitmine annab neile õiguse
kuuluda ka ERLi edetabelite arvestusse. Vastavalt ÜM p. 88 on välisvõistlejate
(mitteresidendid) osalemine Eesti tiitlivõistlustel piiratud, seega ka edetabeli punkte Eesti
tiitlivõistlustelt välisvõistlejatele ei arvestata ning välismaa kodanikul pole võimalik osaleda
klubi noortespordi punktide arvestamisel.

VÄLISVÕISTLEJAD EESTI MEISTRIVÕISTLUSTEL
88. Juhul, kui välisvõistlejad (mitteresidendid) võidavad Eesti meistrivõistluse ükskõik millisel
võistlusalal ja ükskõik millises kategoorias, antakse Eesti meistri tiitel ja vastav medal parimale
Eesti võistlejale (residendile). Auhinnaraha ja rosett antakse võistluse võitnud välisvõistlejale.
Sama põhimõtet rakendatakse ka II ja III koha medalite puhul, mis antakse vastavalt
paremuselt II ja III Eesti võistlejale.

MINIMAALNE OSALUS TIITLIVÕISTLUSTEL
89. Tiitlivõistluse toimumiseks peab esimesel võistlusalal (osavõistlusel) startima vähemalt
kolm meistritiitlile pretendeerivat sportlast.

VÕISTLEJA VÕI VÕISTKONNA ESINDAJA
90. Võistleja/võistkonna esindaja nimi tuleb teha korraldajatele teatavaks koos lõpliku
ülesandmisega. Vastasel juhul ei loeta teda esindajaks ühes sellega kaasnevate õiguste ja
kohustustega.

ALKOHOLI TARBIMINE VÕISTLUSTEL
91. Võistlejad, ametnikud, võistkonna esindajad ja teised võistlustega seotud isikud ei või olla
joobeseisundis. Joobeseisund on alkoholi, narkootilise, psühhotroopse või muu sarnase
toimega aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisund, mis avaldub väliselt tajutavates häiritud
või muutunud kehalistes või psüühilistes funktsioonides ja reaktsioonides. Peakohtunikul on
kohustus eemaldada eelnimetatud joobetunnustega isikud võistluste paigast ning peakohtunik
on kohustatud märkima kõik sarnased juhtumid peakohtuniku raportis.

INFOLEVIK JA HELITEHNIKA
92. Korraldajad peavad tagama piisava informatsiooni leviku soojendusväljakutele. Helitehnika
kasutamisel/ülesseadmisel tuleb arvestada, et läbi helivõimenduse antav informatsioon oleks
kuuldav ka soojendusväljakutele.

LIPUD
93. Riigilipu kasutamine on vabatahtlik, välja arvatud juhul, kui võistlusest võtavad osa lisaks
Eesti sportlastele ka võistlejad vähemalt ühest välisriigist. Eesti lipp heisatakse esimesele
kohale (pealtvaatajate suhtes vasakul) ning seejärel teiste riikide lipud prantsuskeelsete
riiginimede tähestiku järjekorras (näiteks Soome – pr. k. Finlande, Ühendriigid – pr. k. EtatsUnies, Läti – pr. k. Lettonie, Leedu – Lituanie, Venemaa – pr. k. Russie, Saksamaa – pr. k.
Allemagne jne.). Kõik riigilipud peavad olema ühes suuruses. Kõige viimasteks paigutatakse
firmade reklaamlipud.
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94. Kui riigilipp/-lipud on ühes reas firmade reklaamlippudega, siis ei tohi viimased olla
suuremad kui riigilipp/-lipud.

ARSTIABI
95. Võistlusel peab olema tagatud meditsiiniabi Terviseametis registreeritud tervishoiutöötaja,
kutsetunnistust omava erakorralise meditsiini tehniku või kiirabi- / esmaabiteenust osutava
ettevõtja poolt. Soovitav on eelnevalt informeerida kohalikku kiirabi.

REKLAAMID
96. Tiitlivõistluse korraldajad on kohustatud üles seadma ERLi sponsorite ja toetajate
reklaamid ja/või nimelised takistused vastavalt liidu ja klubi poolt sõlmitud lepingule.

HOBUSTE MAJUTUS
97. Kahe- ja enama päevase võistluse puhul peavad korraldajad võimaldama hobuste
majutuse maksimaalselt 40 km kaugusel võistluskohast.

VÕISTLUSALADE LÄBIVIIMINE
98. ERL kalenderplaani võistluste läbiviimisel lähtutakse FEI võistlusalade määrustikest ja
käesolevast ÜM-st, kusjuures prevaleerivaks loetakse käesolevat juhendit. FEI määrustikes
sätestatu rakendamisel rahvuslikel võistlustel tuleb FEI asemel lugeda õigustatud isikuks ERL.

HUVIDE KONFLIKT
99. ERL kalenderplaani võistlustel ei tohi võistleja lähisugulane, treener või võistleva hobuse
omanik olla võistluse kohtunik, tehniline delegaat ega ajamõõtja.

RAJAMEISTER
100. Takistussõidu, kolmevõistluse ja rakendispordi rajameister peab olema ERLi poolt
tunnustatud.
101. Rajameister koostab võistlusraja vastavalt võistlusala erimäärustikus sätestatud nõuetele
ning peab koos Kohtunike Kogu ja olemasolul tehnilise delegaadiga tagama selle vastavuse
määrustikele. Rajameister joonistab nõuete kohase rajaplaani ning tagab selle avaldamise
Kohtunike Kogule ning võistlejatele vastavalt võistlusala erimäärustikus sätestatule.

TEHNILINE DELEGAAT
102. Tehniline delegaat peab heaks kiitma tehnilised ja administratiivsed ettevalmistused , mis
on tehtud võistluste läbiviimiseks ning tal on piiramatu võim kuni hetkeni, kui ta teatab
Kohtunike Kogule, et ta on kõigi ettevalmistustega rahul. Seejärel jätkab ta võistluste tehnilise
ja administratiivse läbiviimise jälgimist, aitab Kohtunike Kogu ja Organiseerimiskomiteed ning
annab neile nõu.

16
Kõik täpsemad õigused ja kohustused on välja toodud iga konkreetse ratsaspordiala
erimäärustikus.

TURVALISUS
103. Ratsaniku turvavarustuseks loetakse turvakiivrit ja turvavesti.
103.1 Üldreeglina peavad nõuete kohaselt kinnitatud turvakiivrit kandma kõik sportlased
(ning ka muud isikud) kui nad viibivad hobuse seljas. Kui sportlane (või muu isik) seda reeglit
eirab, siis peavad võistluste ametiisikud ta peatama, kuni ta on turvakiivri pähe pannud ja
korralikult kinnitanud. Täpsemad erisused on toodud iga vastava ala erimäärustikus.
Sõjaväelased, politseinikud jt. võivad kõigil võistlustel kanda oma vormirõivastust, kuid muidu
kehtivad neile kõik turvakiivri kasutamise nõuded.
103.2 Turvavesti kandmine on kohustuslik kõigil ERLi kalenderplaani kuuluvatel
takistussõidu-, rakendispordi- ja kestvusratsutamise võistlustel kuni 16aastastel (kaasa
arvatud) sportlastel. Kolmevõistluse krossil ja rakendispordi maastikusõidus on turvavesti
kandmine kohustuslik kõigil sportlastel.
104. Mitte ühelgi võistlusel ei tohi võistlevad hobused ükskõik millisel võistlusalal olla
nooremad kui 4 (neli) aastat.

HOIATUSKAART
105. Hoiatuskaarti rakendatakse alljärgnevate rikkumiste puhul:
105.1. hobuste halb kohtlemine vt. lisatud FEI ÜM Art.142
105.2. Ebakorrektne ja ebasportlik käitumine võistlustel
105. Hoiatuskaarti võib ERL litsentsi omavale isikule määrata peakohtunik, samuti oma
pädevuse piirides peakorrapidaja ning tehniline delegaat, andes selle isiklikult üle või
toimetades selle talle muul sobilikul viisil.
106. Hoiatuskaartide üle peab arvestust ERL ning avaldab kaardi saanute nimekirja ERL
kodulehel koos kaardi saamise ja kehtivuse lõpu kuupäevadega. Nimekirjas on kehtivad
Hoiatuskaardid. Hoiatuskaardi kehtivusaeg on 12 kuud, selle määramise hetkest.
107. ERL Apellatsioonikomitee võib määrata isikule, kes saab 12 kuu jooksul üle ühe
Hoiatuskaardi järgmised karistused:
107.1 teise Hoiatuskaardi puhul 12 kuu jooksul, sõltuvalt rikkumiste raskusastmest - litsentsi
peatamine kuni 6 kuuks
107.2. kolmanda või järgneva Hoiatuskaardi puhul 12 kuu jooksul, sõltuvalt rikkumiste
raskusastmest - litsentsi peatamine 6 kuust 2 aastani.
108. ERL Apellatsioonikomitee kutsub kokku ERL peasekretär.
ERL hoiatuskaardi vorm on toodud ÜM lisas nr. 8.
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VÕISTLEJA JA HOBUSE VANUS
109. Võistleja vanuseks kalendriaasta jooksul loetakse vanust, mis täitub sportlasel antud
kalendriaasta sisse jääval sünnipäeval.
Näiteks 16-aastaseks loetakse võistlejat kogu selle kalendriaasta jooksul, mille vältel ta saab
16 aastat vanaks.
FEI vanuseklassid võistlustel:
- Seeniorid (18 a. ja vanemad)
- U25 (16-25 a.)
- Noored ratsanikud (16-21 a.)
- Juuniorid (14-18 a.)
- Lapsed (12-14 a.)
Kõik ülaltoodud vanuseklasside sportlased võistlevad hobustel, kui vastava ratsaspordiala
erimäärustik ei reguleeri teisiti.
- Poniratsanikud (12-16 a. ratsanikud väikestel hobustel turjakõrgusega kuni 148 cm,
koos raudadega 149 cm)
Nimetatud vanuste piirides võib olla erisusi vastavalt konkreetse võistlusala määrustikule.
ERL rahvuslikel võistlustel üldjuhul antud alampiire rangelt ei jälgita, v.a tiitlivõistlustel.
110. Samasugune arvestus kehtib ka hobuste vanuse kohta. Näiteks 6-aastaseks loetakse
hobust kogu selle kalendriaasta jooksul, mille vältel ta saab 6 aastat vanaks.

