LÄÄNE REGIOONI RATSUTAMISE TALVEKARIKAS 2018
ÜLDJUHEND
Karikasarjas osalemine on avatud kõigile võistlejatele vastavalt ERL kalenderplaani võistlustele
kohaldatud tingimustele.
Karikasari toimub kompleksarvestusena, kus kahel etapil võisteldakse koolisõidus ja kahel etapil
takistussõidus. Finaalis võisteldakse kahevõistluses (KS+TS)
Toimumise ajad ja kohad:
I etapp
II etapp
III etapp
IV etapp

KS
TS
KS
TS

13. jaanuar, 2018
11. veebruar, 2018
18. märts, 2018
25. märts, 2018

Saare Ratsakeskus, Paiküla küla, Lääne-Saare vald
Linnumäe Tall, Linnumäe küla, Pühalepa vald
Juurimaa Tall, Loodna küla, Märjamaa vald
Ridala Tall, Vilkla küla, Läänemaa

FINAAL

2V

21-22. aprill, 2018

Linnumäe, Hiiumaa

Etapid toimuvad sise- ning finaal välitingimustes.
Korraldajad jätavad endale õiguse halbadest ilmastikuoludest tingituna etappide toimumisaegu muuta (edasi
lükata) teatades sellest kõigile registreerunutele hiljemalt võistlustele eelneval päeval kell 10.00.
Võistluste korraldajad:
Hiiumaa RSK, Märjamaa RSK, MTÜ Saare Taluelu ja Ridala Tall.
Osavõtu tingimused:
- Vastavalt ERL võistlustel osalemise tingimustele.
- Poniratsanike klassis võivad osaleda 2002 a. ja hiljem sündinud lapsed ponidel turjakõrgusega kuni 148 cm.
Hobuse passis on kohustuslik märge poni mõõtmise kohta 2018. aastal, k.a. 8-aastane poni ja mõõtmistulemused peavad olema ERLis registreeritud (www.ratsanet.ee).
- Esimese ülesandmisega peab sportlane teatama, millises karikasarja klassi arvestuses ta soovib osaleda
(märkida Ratsanetis märkuste lahtrisse). Etappidel on igal sportlasel lubatud osaleda mõlemas klassis, kuid
karikasarja arvestus on piiratud ühega. Juhul, kui sportlane ei teata, millises klassis ta osaleb, loetakse tema
arvestuseks automaatselt kõrgem klass, milles ta osales oma esimesel etapil.
Võistlusklassid ja raskusastmed:
Klass 1:

TAKISTUSSÕIT: 70 - 80 cm, artikkel korraldaja valikul
a) Avatud klass
b) Poniratsanikud, kusjuures ponidele turjakõrgusega kuni 130 cm on parkuur 10 cm madalam.
KOOLISÕIT: skeem ABC1 (20m x 40 m)
a) Avatud klass
b) Poniratsanikud

Klass 2:

TAKISTUSSÕIT: 90 - 100 cm, artikkel korraldaja valikul;
Avatud klass
KOOLISÕIT: skeem A1 (20m x 40m)
Avatud klass

Finaalis on korraldajal õigus parkuuride kõrguseid tõsta kuni 5 cm.

Stardimaksud:
Klassid 1ab ja 2: 10 € etappidel ja 20 € finaalis
Autasustamine:
Etappidel ja finaalis vastavalt ERL Üldmäärustikule. Autasustatakse 25 % osavõtjate üldarvust, kuid mitte
vähem kui viite paremat rahalise auhinnaga ja hobust rosetiga. Erandjuhtudel, kuni kümne osaleja korral,
autasustatakse kolme paremat.
Auhinnafondid täpsustatakse iga etapi juhendiga, kuid vastavalt korraldajate kokkuleppele on see avatud
klassides (1a ja 2) min. 50 € ning poniratsanike klassis (1b) min 30 €.
Karikasarja üldarvestuses autasustatakse iga klassi kolme paremat sportlast mälestuskarika ja diplomiga
ning klassi võitja hobust auhinnatekiga.
Lääne Regiooni Talvekarika punktiarvestus:
- Punktiarvestust peetakse sportlase põhiselt.
Juhul, kui sportlane võistleb etapil ja/või finaalis oma karikasarja klassis mitmel hobusel, peab ta võistlusele
registreerimisel teatama, millisel hobusel ta stardib karikasarja arvestuses. Teistel hobustel startides osaleb ta
ainult sõiduarvestuses, nende tulemused elimineeritakse punktiarvestusest ning nende kohtade punktid antakse
järgneva koha saavutanud sportlasele.
Finaali punktiarvestuses saavad osaleda ainult need võistlejad, kes on varasematel etappidel saanud vähemalt
ühe punkti.
- Karikasarja üldarvestuses lähevad arvesse kolme parema etapi ja finaali punktid.
Kokkuvõttes võrdsete punktide korral (3 etappi + finaal) otsustab paremus finaalis.
- Etappidel jagatakse punkte järgmiselt: 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, jne.
- Finaalis järgmiselt: 30, 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, jne
Muu informatsioon:
Kohtunikud, rajameister, sekretär, korrapidaja, täpne ajakava, parkuuride artiklid ja kõik muud tingimused,
mis pole reguleeritud käesoleva üldjuhendiga, fikseeritakse korraldajate poolt iga etapi eraldi juhendis.
Muud küsimused lahendab kohtunike kogu kohapeal.
Juhendid avaldatakse www.ratsanet.ee
Punktiarvestuse eest vastutab Ave Talts, 5136847, voistlus@parkuur.ee
Lisainformatsioon aadressil ratsu@hiiumaa.ee või telefonil 5041274 Jaanus Berkmann.

