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VÕISTLUSTEL OSALEMISE TINGIMUSED
alates 2020
1. Rahvuslikel võistlustel osalemiseks peavad kõik võistluspaarid omama kehtivaid võistluslitsentse ja
vastama järgnevatele tingimustele:
1.1. ERL SPORTLASE LITSENTS
ERL sportlase litsents on eelduseks järkude ja kvalifikatsiooninormide täitmiseks, ametlikel tiitlivõistlustel
osalemiseks ning karikasarjade ja edetabelipunktide saamiseks.
ERL sportlase litsents jaguneb järgmisteks kategooriateks:
• lapsed ja poniklassi sportlased => kuni 16-aastased* ratsanikud
• juuniorid => 17- ja 18-aastased* ratsanikud
• noored => 19- kuni 21-aastased* ratsanikud
• seeniorid => vanemad kui 21 aastat*, v.a takistussõidu amatöörid, kelle vanuse alampiiriks on 19
• harrastussportlased => mistahes ratsaspordiala harrastajad, kes vastavad ERL harrastaja määratlusele
• kutsarid => hoburakendi juhid rakendispordis
* - nimetatud vanuseid arvestatakse kalendriaastast, mil vastav vanus täitub. Vanuseklassi nimeline litsents ei
piira osalemist kõrgemate vanuseklasside võistlustel.

Vanuse põhine sportlase litsents määratakse automaatselt kõigile, kellel on Ratsanetis täidetud järgmised
tingimused:
• Isik omab Rohelist Kaarti
• Isikul on fikseeritud ERL liikmesklubi, mida ta võistlustel esindab.
Võistleja saab esindada ainult ühte klubi korraga. Klubi esindamisest teavitatakse ERLi läbi Ratsaneti
sportlase enda ja esindatava klubi poolt. Informatsiooni sportlase poolt klubi esindamise lõpetamise
kohta esitab Ratsaneti vahendusel kas vastav klubi või sportlane ise. Kui sportlane asub esindama uut
klubi, siis uue klubi nimekirja lisamisega kaasneb üleminekutasu, v.a. klubivahetuse soodusperioodil,
mis on igal aastal 1. - 31. detsembrini või muul ajal, kui isikul puuduvad sama aasta eelnevast
perioodist võistlustulemused mõne teise klubi nimel.
Ratsaneti kanne ei oma õiguslikku tähendust liikmesklubi ja tema sportlaste vahelistes suhetes,
samuti ei vabasta Ratsaneti kanne isikut või klubi võimalikest omavahelistest nõuetest.
Kui isik soovib vanuse põhise litsentsi asemel seeniori, harrastussportlase või kutsari litsentsi, siis peab ta
Ratsanetis esitama vastava litsentsikategooria muutmise taotluse. Sama taotlus tuleb esitada ka juhul, kui
soovitakse tagasi vanusepõhist litsentsikategooriat.
Takistussõidu amatööri staatuse saavad valida seeniori või harrastussportlase litsentsi omanikud, kes
vastavad ERL amatööri määratlusele. Amatööri staatuse valik ja sellest loobumine toimub Ratsanetis läbi
litsentsikategooria muutmise taotluse.
Kategooria ja/või takistussõidu amatööri staatuse muutmisel peab isik arvestama, et vastav muudatus
peab olema tehtud enne võistlusele registreerimist.
ERL sportlase litsents on võistlemiseks kehtiv, kui selle eest on makstud:
a) aastane litsentsitasu vastavalt oma litsentsi kategooriale (aastalitsents)
b) ühekordne litsentsitasu, vt punkt 1.3.
1

Kinnitatud ERL juhatuses 16.12.2019

ERL Üldmäärustiku Lisa 1

1.2 ERL HOBUSE LITSENTS
ERL hobuse litsents on eelduseks kvalifikatsiooninormide täitmiseks, ametlikel tiitlivõistlustel osalemiseks
ning karikasarjade ja edetabelipunktide saamiseks.
Võistlev hobune/poni (edaspidi hobune) peab olema vähemalt 4-aastane ja Ratsanetis registreeritud,
selleks peab hobune:
• omama passi, UELN numbrit ning olema varustatud identifitseerimist võimaldava mikrokiibiga.
• olema eelnevalt registreeritud PRIAs (info hobuste registreerimise kohta PRIA registris).
Registreerimine toimub hobuse omaniku või tema esindaja poolt Ratsanetis esitatud vastava avalduse
alusel, toiming on ühekordne ja tasuta. Hobune peab olema Ratsanetis registreeritud enne esmakordset
litsentsitasu maksmist.
ERL hobuse litsents on võistlemiseks kehtiv, kui selle eest on makstud:
a) aastane litsentsitasu (aastalitsents)
b) ühekordne litsentsitasu, vt punkt 1.3.
Lisatingimused:
• võistlev hobune peab olema nõuete kohaselt vaktsineeritud ning vaktsineerimiste info peab olema
kantud hobuse passi. Täpsemat infot jagavad veterinaarid.
• Ponispordis võistleva poni turjakõrgus peab olema mõõdetud igal võistlushooajal (jaanuaristdetsembrini) enne esimest võistlust kuni 8-aastaseks saamiseni (kaasa arvatud). Vanematel ponidel
tuleb vastav mõõtmine teha kui poni pole varem mõõdetud või kui tema viimane mõõtmine on tehtud
varem kui 8-aastaselt. Vastav märge mõõtmise kohta peab olema passi sisse kantud. Mõõtmine peab
olema teostatud ERL poolt aktsepteeritud veterinaari poolt (nimekiri ERLi kodulehel).
Lisaks peavad nimetatud mõõtmiste tulemused olema Ratsanetis registreeritud poni omaniku või
tema esindaja poolt esitatud avalduse alusel. Antud mõõtude põhjal omistatakse Ratsanetis hobusele
poni staatus ning see on ponispordis osalemise aluseks. Ratsaneti avaldus turjakõrgusest teatamiseks
peab olema esitatud enne võistlusele registreerimist.
Kui poni on küll mõõdetud, kuid turjakõrgus on Ratsanetis teatamata, siis käsitletakse teda võistlustel
ning edetabelitesse punktide arvestamisel hobusena ning poni staatus hakkab kehtima alles
turjakõrguse teatamise kuupäevast.
1.3 ÜHEKORDNE LITSENTS
Ühekordne litsents on mõeldud
• Rohelise Kaardi omanikele, kes ei esinda võistlustel ERL liikmesklubi
• ERL sportlastele ja hobustele, kellel ei ole kehtivat aastalitsentsi.
Ühekordne litsents
• tuleb soetada eraldi võistlejale ja hobusele
• annab õiguse osaleda ERL kalenderplaani rahvuslikel võistlustel, v.a. ametlikud tiitlivõistlused
• kehtib ühe (ühe- või mitmepäevase) rahvusliku võistluse jooksul
• ei anna punkte ERL sportlaste ja paaride edetabelitesse kui võistlejal on ainult Roheline Kaart.
• ei anna punkte karikasarjade arvestustesse kui võistlejal on ainult Roheline Kaart, v.a. juhul kui sarja
üldjuhendis on märgitud teisiti.
• ei võimalda ainult Rohelise Kaardiga võistlejatel kvalifikatsioone nõudvatel aladel (tänasel päeval
kestvusratsutamine ja kolmevõistlus) vastavaid norme täita, mis tähendab, et nimetatud
võistluspaarid võivad võistelda vaid madalamatel tasemetel, millised ei nõua eelnevat
kvalifikatsiooninormi täitmist.
• ei võimalda ainult Rohelise Kaardiga võistlejatel täita järke
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2. FEI rahvusvahelistel võistlustel osalemine
Kõik FEI võistlustel osalemised toimuvad ainult ERLi heakskiidul ning kõik vastavatel võistlustel osalemised
tehakse teatavaks läbi ERLi. Oma osalemise soovist FEI võistlusel, mis toimub väljaspool Eestit, tuleb ERLi
teavitada vähemalt kaks nädalat enne vastava võistluse lõpliku registreerimise (definite entry) tähtaega,
vastasel juhul ei ole võistlusele registreerimine garanteeritud. Eestis toimuva FEI võistluse puhul toimub
osalemise soovist teatamine üldjuhul läbi Ratsaneti, kui ERL ei ole määranud teisiti.
FEI võistlusel osalemiseks peab olema
• võistlejal ja hobusel kehtiv ERL aastalitsents
• võistlejal ja hobusel kehtiv FEI litsents, st. nad on FEI andmebaasis registreeritud ning nende eest on
tasutud FEI litsentsitasu, kusjuures võisteldes korraga mitmel ratsaspordialal, tuleb vastav litsentsitasu
tasuda iga ala eest.
Hobuse FEI andmebaasi kandmiseks on vajalik hobuse rahvusliku passi esitamine ERLile.
• hobusele lisaks väljastatud FEI pass või FEI passi kaaned (edaspidi FEI pass), v.a madalama kategooria
rahvusvahelistel võistlustel (CIM), mis toimuvad Eestis ja kui hobune resideerub Eestis, täpsem info FEI
Üldmäärustikust.
Hobuse FEI pass vormistatakse ja väljastatakse pärast FEI passi tasu laekumist ERL arvelduskontole. FEI
pass jõustub alates selle vormistamise kuupäevast ning kehtib neli aastat, mis järel on FEI passi kehtivust
võimalik pikendada järgmise nelja aasta võrra, kui on tasutud vastav FEI passi pikendamise tasu ning passi
lisatud vastav kleeps.
• kestvusratsutamise hobusele määratud lisaks kehtiva FEI litsentsiga treener, kes on vähemalt 18aastane.

3. MUUD ASPEKTID
3.1 ERL PRIVAATSUSPOLIITIKA JA LAPSEVANEMA NÕUSOLEK
Ratsaneti kasutamiseks, võistlustele registreerimiseks ja nendel osalemiseks peavad kõik Ratsanetis
registreeritud isikud kinnitama, et on tutvunud ERL privaatsuspoliitikaga ning alaealistel (alla 18-aastased)
on lisaks nõutud lapsevanema nõusolek võistlemiseks. Alaealiste puhul peavad nimetatud nõusolekuid
olema antud ja kinnitatud ID-kaardiga lapsevanema või eestkostja poolt.
3.2 LITSENTSI- JA MUUD TASUD, NENDE TASUMINE
Kõigi eelpool nimetatud tasude suurused on toodud ERLi kodulehel „Teenuste hinnakiri“ all ning kuuluvad
tasumisele ERLile läbi Ratsaneti e-poe. Soovitud teenused tuleb lisada ostukorvi ning tellimuse
vormistamiseks täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda
pangalingi kaudu.
Kui pangalingiga tasumine ei ole võimalik, siis koostatakse soovitud tellimus Ratsaneti e-poes ning
teavitatakse makse sooritamisest. Pangaülekanne tuleb sel juhul teha ERL teenuste hinnakirjas toodud
arveldusarvele ning makseselgituseks märkida Ratsaneti tellimuse number.
3.3 LITSENTSIDE KEHTIVUS
ERL aastalitsentsid jõustuvad pärast tasumisele kuuluva summa laekumisest ERLi arvelduskontole ja
vastava info jõudmisest Ratsanetti, kuid mitte varem kui 1. jaanuaril, ning kehtivad kuni jooksva aasta 31.
detsembrini.
Kui aastalitsentsiga sportlane vahetab hooaja sees klubi, siis koos klubist lahkumisega kaotab aastalitsents
kehtivuse. Aastalitsents hakkab uuesti kehtima koos uuest klubist teatamisega ja üleminekutasu (kui on
nõutud) laekumisel ERLi arvelduskontole ja vastava info jõudmisest Ratsanetti.
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ERL ühekordne litsents on seotud konkreetse võistleja või hobuse ja võistlusega ning see kehtib tasumisele
kuuluva summa laekumisest ERLi arvelduskontole ja vastava info jõudmisest Ratsanetti, kuni nimetatud
võistluse lõpuni.
FEI litsentsid jõustuvad pärast vastava summa laekumist ERLi arvelduskontole ja vastava märke tegemisest
FEI andmebaasis, kuid mitte varem kui 1. jaanuaril, ning kehtivad kuni jooksva aasta 31. detsembrini.
4.3 VÕISTLUSTELE REGISTREERIMINE JA OSALEMINE
Võistlusele registreerimine ja võistlemine on lubatud ainult kehtivate litsentside korral.
Kõik võistlemiseks nõutud tingimused peavad olema täidetud hiljemalt võistlusele registreerimise ajaks.
Kui tegu on mitmepäevase võistlusega ning korraldaja võtab vastu registreerimise tähtajast hilisemaid
registreerimisi, siis peavad tingimused olema täidetud hiljemalt võistluse esimeseks päevaks.
Kui võistlusalal või võistlusklassis osalemiseks on seatud määrustikest või muudest regulatsioonidest
tulenevalt kvalifikatsiooni vms nõuded, siis sportlane peab võistlusele registreerumisel veenduma, et
temal ja ta võistlushobusel on need täidetud.
Iga võistleja kinnitab läbi oma võistlusele registreerimise ja sellel osalemise, et on nõus ERL põhikirjaga
ning kõikide ERL regulatsioonidega, FEI regulatsioonidega, mis laienevad Eestisse ja rahvusvahelistele
võistlustele, samuti Eesti Olümpiakomitee ja WADA (Rahvusvahelise Antidopingu Agentuur) reeglitega.
Kohustub kõrvalekaldumatult järgima FEI poolt kehtestatud hobuste heaolu reegleid.
Kui ERLi edastatud võistlustulemustes tuvastatakse võistluspaar, kus võistleja ja/või hobune ei vastanud
võistlustel osalemise tingimustele või neil puudusid vajalikud kvalifikatsioonid, siis selline võistluspaar
diskvalifitseeritakse automaatselt.
4.4 OSTETUD, TELLITUD TEENUSTEST TAGANEMINE
ERL aastalitsentsi eest tasutud summa tagastatakse või tõstetakse edasi järgmiseks aastaks vastava
avalduse alusel kui vastav litsents on kasutamata, s.t. ei ole kasutatud võistlusele registreerimiseks ja/või
võistlemiseks.
ERL ühekordse litsentsi puhul tasutud summa tagastatakse või tõstetakse edasi järgmisele võistlusele
ainult sel juhul, kui võistlus, millele antud litsents oli ostetud, tühistatakse.
FEI aastalitsentsi eest tasutud summa tagastatakse või tõstetakse edasi järgmiseks aastaks vastava
avalduse alusel ainult sel juhul kui vastav märge on FEI andmebaasis alles tegemata.
FEI passi väljastamise või pikendamise eest tasutud summa tagastatakse vastava avalduse alusel ainult
juhul kui vastavad kanded on FEI andmebaasis tegemata.
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