ERL KARIKASARI KOOLISÕIDUS 2009
ÜLDJUHEND
Karikasarja eesmärk on anda võimalus osaleda soovijail vastavalt oma vanusele ja tasemele ning
laiendada Eesti koolisõidu kandepinda.
Osavõistlused ja finaal: Karikasari koosneb 6 osavõistlusest ehk etapist, millelt on võimalik
finaali pääsemiseks punkte koguda. Kuuest osavõistlusest võetakse arvesse neli paremat
tulemust.
Finaali pääsevad igast klassist 5 parimat. Finaali korraldajale on jäetud õigus anda lisakutseid.
Punktiarvestus:
Punkte
jagatakse
etappidel
15-le
parimale
ratsanikule
(20,18,16,14,12,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1), finaalis on punktid 2-kordsed. Karikasarja võitja on
enim punkte kogunud ratsanik. Punktide võrdsuse korral loeb paremus finaalis. Punkte kogub
ratsutaja etappidel igas klassis vaid ühel (parimal) hobusel, tema teiste hobuste kohapunktid
lähevad järgmistele ratsanikele edasi. Kohta jagama jäänud võistlejate punktid liidetakse ja
jagatakse võrdselt.
Osavõtutingimused: Sama ratsutaja kogub karikasarja arvestuses punkte igal etapil tema
poolt ühes eelnevalt nimetatud klassis. Etapi korraldaja juhendiga võib olla lubatud startida
kahes klassis, kuid karikasarja punkte annab üks klass. Noorteklassi sportlastel on lubatud
sarja arvestuses osaleda kuni kahes kõrvuti olevas raskusklassis. Teised osavõtutingimused
täpsustatakse iga etapi juhendiga eraldi.
Osavõistlustel võib ratsanik võistelda piiramatul arvul hobustel kuid finaalis võib osaleda igas
raskusklassis ühel hobusel. Laste ja harrastajate arvestuses on lubatud sama hobusega startida
kahel ratsanikul. Hobustele ja sportlastele kehtivad kõik ERL poolt kinnitatud võistlustel
osalemise tingimused
Autasustamine ja auhinnafond: Autasustamine toimub vastavalt ÜM 2009 aasta
redaktsioonile. Etappide auhinnafondid täpsustatakse juhendiga. Kohta jagama jäänud
võistlejate auhinnarahad liidetakse ja jagatakse võrdselt.

Karikasarja punktiarvestuse klassid, -arvestused ning stardimaksud:
Kõikide etappide skeemide raskusastmed avaldatakse koos esimese etapi juhendiga Karikasarja
üldjuhendi lisana. Vt. Lisa 1 üldjuhendi lõpus.
R klass:
M klass:
L klass:

Avatud klass
350.Avatud klass
350.Avatud noortele
250.Avatud klass
300.A klass:
Avatud kuni 15.aastastele ratsanikele k.a.
200.Harrastajad
350.Avatud klass
300.Poniklassi sõitjad
200.Korraldajatel on õigus karikasarja etapi raames korraldada ka karikasarja mittekuuluvaid programme
ja arvestusi.
Etappide toimumise ajad:
I etapp:
II etapp:
III etapp:
IV etapp:
V etapp:
VI etapp:
Finaal:

25.jaanuar
14.veebruar
21.veebruar
7.märts
14.märts
18-19 aprill
30.mai
28.juuni
23.august

Niitvälja R, M, L, A
Ruila A klassid
Loo R, M, L klassid
Loo R, M, L klassid
Rahula A klassid
Veskimetsa R, M, L, A
Liivaku R, M, L, A
Niitvälja R,M,L,A klassid
Ruila R, M, L, A

Etappide skeemid ja muud täpsustamist vajavad küsimused avaldatakse iga konkreetse etapi
võistlusjuhendis vastavalt ERL Üldmäärustikule.
Korraldajad ei võta endale vastutust materiaalsete või füüsiliste kahjustuste (sh õnnetused, vargused,
haigestumised jms), mis võivad juhtuda võistlejate, hobuste, hobuseomanike, tallimeeste või
esindajatega enne võistlusi, võistluste ajal või peale võistlusi. Soovitame omada kindlustusi.

Lisa 1
Skeemide raskusastmed:
R klass – etappidel Väike Auhind, finaalis Intermediate I
M klass – M tase
L klass – L kergem
A klass – A tase

