RAKENDISPORDI RASKUSASTMED alates 01.01.2022
ERL rahvuslike võistluste raskusastmed:
Võistlusala Kõrgem tase
A
(skeem)

B
(maraton)

C
(koonus)

Keskmine tase

Madalam tase

FEI Test 2* A/B/C
FEI Test CAI3* HP1
FEI Test 3* HP2/HP4

FEI Test 1* A/B
FEI Test CAI2* HP1
FEI Test 2* HP2/HP4
FEI Test 2*A/B/C

FEI Test 1* A/B
2012 A, B

Faas A 6000 – 9000 m, hobused
12-14 km/h, ponid 11-13 km/h
või
korrapidajate poolt kontrollitud
soojendus 25-30 min

Faas A 3000 – 5000m, hobused
10-12 km/h, ponid 9-11 km/h
või
korrapidajate poolt kontrollitud
soojendus 25-30 min

Faas A 2000 – 3000m, hobused
10-12 km/h, ponid 9-11 km/h
või
korrapidajate poolt kontrollitud
soojendus 15-20 min

Faas B 6000 – 9000m ; 6 - 7
takistust; hobused 14 km/h,
ponid 13 km/h

Faas B 4000 – 6000m; 4 – 6
takistust, hobused 12-14 km/h,
ponid 11-13 km/h

Faas B 2000 – 4000m; 2 – 3
takistust, hobused 11-13 km/h,
ponid 10-12 km/h

+20 cm; kuni 20 takistust, +25 cm; kuni 18 takistust, +35 cm; kuni 15 takistust,
nendest kaks süsteemid, hobused nendest 1 – 2 süsteemi, hobused nendest 1 süsteem, hobused 230
250 m/min, ponid 260 m/min
240 m/min, ponid 250 m/min
m/min, ponid 240 m/min

Selgitused
Tabel kehtib nii ühe-, paaris- kui neljarakenditele. Hobustel ja ponidel rakendatakse erinevad kiiruseid.
A - Koolisõit rakenditega
B - Maraton, koosneb kahest osast.
Faas B takistused koosnevad neljast kuni kuuest väravast, sõltuvalt tasemest ja rajameistri ning tehnilise
delegaadi otsustest. Osade pikkused sõltuvad raskusastmest vastavalt tabelis fikseeritule..
C - Täpsussõit koonustega. Koonuste vahe igal takistusel: vankri laius pluss vastavalt raskusastmele varu cm.
D - Kombineeritud maraton - 1 kuni 2 maratoni takistust kombineeritud 8 kuni 12 täpsussõidu takistusega.
Distants 600 kuni 800m, täpsussõidu takistuste laiused vastavalt eelpooltoodud tabelile.
Kutsarite vanus
ERL rahvuslikel rakendispordi võistlustel on lubatud osaleda kutsaritel alates 10. eluaastast, kusjuures
- 10- ja 11-aastastel on lubatud osaleda väikeponi (turjakõrgus kuni 130cm) üherakendiga skeemis,
täpsussõidus ja/või kombineeritud maratonil
- Alates 12. eluaastast võib võistelda kõigi üheponirakenditega
- Alates 14. eluaastast võib võistelda kõigi ponirakenditega ja ühehobuserakendiga
- Alates 16. elusaastat võib võistelda paarishobuserakendiga
- Alates 18. eluaastast on lubatud kõik rakendid
- Kõigil alla 18-aastastel kutsaritel on lubatud startida ainult koos vähemalt 18-aastase rakendispordis
kogenud groomiga, 18-aastaste ja vanemate kutsarite groomide vanuse alampiiriks on 14 aastat.
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Rakendispordi ametnike miinimumnõuded vastavalt raskusastmele:
Madalam tase - 2 kohtunikku, rajameister, korrapidaja
Keskmine tase - 3 kohtunikku, rajameister, korrapidaja
Kõrgem tase - 3 kohtunikku, rajameister, korrapidaja, tehniline delegaat
EMV - 3 kohtunikku (sh vähemalt 1 väliskohtunik,, rajameister, korrapidaja, tehniline delegaat
Kombineeritud maraton - 1 kohtunik, rajameister, korrapidaja
Eelpool toodud nõuetele täiendavalt võib kasutada skeemi hindamisel ERL poolt atesteeritud koolisõidu kohtunikke.
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