Rakendispordi Kombineeritud Maratonide Karikasari

VOLKSWAGEN COMBI CUP 2016
Üldjuhend
Toimumise ajad ja kohad:
I etapp
01. mai, 2016.a.
II etapp
12. juuni, 2016.a.
III etapp 31. juuli, 2016.a.
IV etapp 20. august, 2016.a.
Finaal
23.-24. september, 2016

Juurimaa tall, Loodna küla
Vana-Nurme talu, Reiu küla
Olustvere
Pärna talu, Lammiku küla
Olustvere

Võistlusklass:
Madalam tase - etappidel kombineeritud maraton 8 - 12 koonustakistusega, millele lisandub üks või
kaks maratonitakistust; koonuste vahe +35cm, kuni kaks takistust 5cm kitsamad; distants 600-800m.
Maratonitakistuste arv nimetatakse konkreetse võistluse juhendis.
Finaalis esimesel võistluspäeval koolisõidu test 2012B, teisel võistluspäeval kombineeritud maraton
sarnaselt etappidega; karistuspunktide arvestus vastavalt FEI CAI1* reglemendile.
Finaal toimub kahel päeval.
Osavõtu tingimused:
ERL poolt kehtestatud võistlustel osalemise tingimused.
Sari on avatud kutsar-hobune kombinatsioonidele, kes ei ole võistelnud CAI2* ja kõrgemal või
nimetatud tasemetele vastavates rahvuslikes klassides. Ühel hobusel on lubatud etapil ja finaalis teha
kuni kaks starti, kutsari ja groomi startide arv ei ole piiratud. Kõik rakenditüübid võistlevad ühes
arvestuses.
Punktisüsteem:
Punkte kogub kutsar. Juhul, kui kutsar osaleb etapil mitme ekipaažiga, läheb arvesse parem tulemus.
Finaalis on sarja arvestuses lubatud osaleda ainult ühe ekipaažiga. Kutsar, kes teeb finaalis mitu starti,
peab võistlusele registreerimisel määrama sarja arvestuses oleva ekipaaži.
Sarja üldarvestuses liidetakse kolme parema etapi ja finaali punktid, võrdse punktisumma korral loeb
parem tulemus finaalis.
Punktitabel:
Koht
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Punkte
30 25 20 10 8
6
4
Finaalis korrutatakse punktid koefitsiendiga kaks.

8.
2

9.
1

10.
1

11.
1

12.
1

13.
1

14.
1

15.
1

Autasustamine:
Etappidel ja finaalis vastavalt ERL Üldmäärustikule.
Karikasarja üldarvestuses autasustatakse võitjat karikaga ja 6 paremat rahalise auhinnaga järgnevalt:
1. koht 1000€, 2. koht 700€, 3. koht 500€, 4. koht 300€, 5. koht 200€, 6. koht 100€.

Täiendav info:
Peakohtunik, rajameister, sekretär, korrapidaja, stardimaksud, auhinnafondid, ajakava ja kõik muud
tingimused, mis pole reguleeritud käesoleva juhendiga, saadetakse korraldajate poolt iga etapi kohta
eraldi juhendiga. Muud küsimused lahendab kohtunike kogu kohapeal.
Karikasarja punktiarvestuse eest vastutab Ave Talts, 51 36 847, voistlus@parkuur.ee.

