RAKENDISPORDI RAHVUSLIKU TASEME KOHTUNIKE,
TEHNILISTE DELEGAATIDE JA RAJAMEISTRITE
TÄIENDKOOLITUS

1. Koolituse teema: Rakendispordi ajalugu, traditsioonid; ülevaade rakendispordi määrustikust;
maraton, täpsussõit ja koolisõit rakendispordis; Rajameistri vastutusalad; maratoni ja
täpsussõidu disainimise põhialused; dokumentatsioon maratonis ja täpsussõidus
2. Kellele suunatud: rakendispordi kohtunikud; tehnilised delegaadid (16. märts); rajameistrid (17.
märts); treenerid, kelle õpilased osalevad rakendispordi võistlustel (16.-17. märts)
3. Koolituse aeg: 16.-17. märts, 2019.a.
4. Toimumiskoht: Veskimetsa Ratsakeskus, Paldiski mnt.135, Tallinn, II korruse õppeklass
5. Ametlik korraldaja: Eesti Ratsaspordi Liit
6. Kontaktisik: Hillar Talts; e-post hillar.talts@parkuur.ee
7. Koolitajad: Marek Zaleski (POL, koolitaja), Hillar Talts (koolitaja assistent)
8. Koolituse maht: Koolituse mahuks on orienteeruvalt kuus tundi kummalgi päeval. Rahvusliku
taseme kohtunikele, tehnilistele delegaatidele ja rajameistritele, samuti treeneritele, on antud
koolitus täiendkoolituseks. Kategooria omistamise eksam erikokkuleppel eelnevalt H.Taltsiga!
9. Registreerimine: internetis: https://goo.gl/forms/zBjuA75Z0v5rQFIV2 hiljemalt 10.03, 2019.a.
10. Hind ja tasumine: 30 € üks koolituspäev (laupäev või pühapäev), kaks päeva 48 €.
Tasumine ainult ülekandega: saaja Eesti Ratsaspordi Liit a/a EE552200221012348131 hiljemalt
10. märts, 2019.a. Arve soovid teatada registreerimisel.

11. Koolituse kava:
Laupäev, 16. märts
10.00
11.30
11.45
14.00
15.00
16.30
16.45

Rakendispordi ajalugu, traditsioonid; ülevaade rakendispordi määrustikust
Kohvipaus
koolisõit rakendispordis, selle hindamise alused
Lõunapaus
maraton ja täpsussõit, nende hindamise alused
kohvipaus
juhtumite analüüs, arutelud

Pühapäev, 17. märts
10.00
11.30
11.45
12.15
14.00
15.00
16.30
16.45

Rajameistri vastutusalad võistluse eel ning vältel; maratoni disainimise põhialused
kohvipaus
dokumentatsioon maratonis ja täpsussõidus
täpsussõidu disainimise põhialused
Lõunapaus
praktilised ülesanded
kohvipaus
praktiliste ülesannete lahenduste analüüs

12. Lisainformatsioon: Koolitus on inglise keeles, tõlkega eesti keelde. Kohvilaud kohapeal.
Lõunasöök soovikorral lähedalasuvates toitlustusasutustes. Kaasa võtta konspekteerimise
vahendid koos kirjutus alusega.
13. Täiendav Info:
Marek Zaleski – FEI Level 4 rakendispordi kohtunik ja tehniline delegaat, Level 3 rajameister;
rakendispordi ametnik aastast 1983, kuulunud FEI Rakendispordi Komitee koosseisu, täitnud
ametnike kohustusi mitmetel maailma ja Euroopa tiitlivõistlustel
Hillar Talts – FEI Level 2 rakendispordi kohtunik, tehniline delegaat, rajameister ning korrapidaja,
osalenud ametnikuna viimase kolme aasta jooksul 20-l rahvusvahelisel rakendispordi võistlusel.

