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1. Ponid ERL rahvuslikel võistlustel.
1.1
Võistlustel osalevate ponide turjakõrgused peavad olema mõõdetud enne iga võistlushooaja
(jaanuarist detsembrini) esimest starti kuni 8-aastaseks saamiseni (kaasa arvatud) ning vastav märge
mõõtmise kohta peab olema passi sisse kantud ning registreeritud ratsaliidu infosüsteemis
www.ratsanet.ee.
Mõõtmine peab olema teostatud ratsaliidu poolt aktsepteeritud veterinaari poolt.
1.2.

Ponid jagunevad vastavalt turjakõrgusele kaheks suurusklassiks:
- Väikesed ponid (VP) – kuni 140 cm, raudadega kuni 141 cm
- Suured ponid (SP) – 140,1 kuni 148 cm, raudadega 141,1 kuni 149 cm

1.3
Võistlusaladel, mis on mõeldud spetsiaalselt ponidele, poniratsanikele või avatud klassile ja
sisaldavad süsteeme, stardivad esimesena väikesed ponid, seejärel suured ponid ning lõpuks hobused,
kusjuures süsteemide vahesid muudetakse vastavalt enne järgneva suurusklassi starti. Vajadusel
võidakse ponisid ja hobuseid asetada stardijärjekorda ka teisiti, kui sobivad süsteemide vahed on
tagatud.
1.4
Stardijärjekordade koostamisel võetakse arvesse Ratsanetis registreeritud info poni
turjakõrguse kohta ning selle puudumisel ei garanteerita startimist soovitud võistlusklassis või sobiva
süsteemi vahega.
2. Võistlusala „Ideaalaeg“.
Antud võistlusala eesmärgiks on julgustada ratsanikke välja töötama korrektset rütmi, mis vastab
konkreetse raja läbimise kiirusele ja takistuste kõrgusele.
2.1
Võistlusala viiakse läbi vastavalt Art. 236 Tabel A reeglitele, kuid normaja ületamise eest
karistuspunkte ei anta.
2.2
Ideaalaeg võrdub normiajaga, mis määratakse sõltuvalt parkuuri läbimiseks antud kiirusest ja
distantsi pikkusest. Piiraeg võrdub kahekordse normiajaga ja selle ületamine toob kaasa võistlusalalt
välja langemise.
2.3
Paremusjärjestus saadakse vastavalt distantsil saadud karistuspunktidele ja ideaalajale lähemale
olevale ajale. Võitjaks on kõige vähem karistuspunkte saanud ja ideaalajale kõige lähemale sõitnud
võistluspaar.
2.3.1 Võrdse tulemuse korral loetakse paremaks see võistluspaar, kes oli kiirem ehk kelle aeg oli
ideaalajast väiksem (nt. kui ideaalaeg on 40 sek, siis 38 sek ja 42 sek annavad võrdse tulemuse, aga
paremaks loetakse 38 sek).
2.3.2 Kui võrdne tulemus on esikohale pretendeerijatel, siis võib nende vahel läbi viia ühed
ümberhüpped puhtusele ja kiirusele, kui see on varem juhendiga nii määratud..
2.4
Igasugune suuline kõrvaline abi on sellel võistlusalal keelatud.
2.5
Võistluste käigus tekkivad ja siin mitte kirjeldatud olukorrad lahendatakse võistlustel kohapeal
peakohtuniku poolt.
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