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ERL SUVINE KOOLISÕIDU
KARIKASARI 2013
ÜLDJUHEND
Eesmärk
Võistlussarja eesmärk on pakkuda suvehooajaks ühtse formaadiga kõrgetasemelisi rahvuslikke võistlusi,
et selgitada välja hooaja parimad, tõsta meie koolisõidu taset ning valmistada ette meie sportlasi
rahvusliku taseme tiitlivõistlusteks ning pikemas perspektiivis ka rahvusvahelisele areenile jõudmiseks.
Rõhuasetus on suunatud meie koolisõidu järelkasvu arendamisele.

Toimumise periood
Võistlussari viiakse läbi 2013 välishooajal, maist augustini. Sari koosneb 4 etapist.

Osavõtutingimused
Võistlussarjast võivad osa võtta kõik koolisõitjad, kes võistlevad sarja raames pakutavates
võistlusarvestustes ning kellel on kehtivad litsentsid ja kelle hobused on vaktsineeritud vastavalt ERL
kehtestatud eeskirjadele. ERL pakub võimalust osta ühekordne litsents ratsanikule või hobusele ka
võistlustel koha peal.
NB! Alates 2013.a. saavad ühekordseid litsentse osta ainult ratsanikud, kellel on olemas ERL poolt
välja antud RK (Rohelise Kaardi) number. See eeldab, et ratsanikul on olnud ERL sportlase litsents
peale 2004.a. või ta on saanud RK numbri pärast edukalt läbinud Rohelise Kaardi eksamit.
Hetkel saate RK numbrite olemasolu kontrollida ERL RK andmebaasist,
http://tuleratsutama.com/taotluseotsing/
Võistluspaar võib osa võtta kahest kõrvuti asuvast raskusastmest, näiteks A /L või L /M jne.

Võistlusarvestused ja raskusastmed
Sarjas võisteldakse etappidel järgmistes Ratsaliidu Karikaklassides:
 R – klass kergem: Avatud klass
 M – klass: Noorte klass kuni 21a (sünd. alates 1992)
 L – klass raskem: Juunioride klass kuni 18a (sünd. alates 1995)
 L – klass kergem: Poniratsanike klass kuni 16a (sünd. alates 1997)
 A – lapsed (kuni 16a, sünd. alates 1997)
Lisaks neile arvestustele võib korraldaja etapil välja pakkuda vabalt valitud lisa-arvestusi, mille
eest punktide kogumist ei toimu.
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Skeemid
Korraldaja valib sobivad skeemid igale raskusastmele ERL kodulehel avaldatud skeemide hulgast.

Registreerimine ja stardimaksud
Võistlusteks registreerimise tähtaja ja stardimaksud määrab ära iga korraldaja vastavalt oma
äranägemisele, need tuuakse välja eraldi iga etapi juhendis.

Etappide toimumise ajad ja kohad
2013 Võistlussarja etappide toimumise ajad ja kohad on järgnevad:
•
•
•
•

1. Etapp – 26. mai
2. Etapp – 15. juuni
3. Etapp – 27. juuli
4. Etapp – 17. august

Liivaku
Niitvälja
Perila
Vääna

Etappide skeemid ja muud täpsustamist vajavad küsimused avaldatakse iga etapi juhendiga eraldi.

Punktiarvestus ja sarja võitjad
Punktiarvestus on sarjas ratsanikupõhine.
Punkte jagatakse etappidel iga arvestuse 15-le parimale ratsanikule: 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Arvesse lähevad 3 parema etapi punktid.
Karikasarja võitja on enim punkte kogunud ratsanik. 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.
Sarja võitjad selgitatakse välja karikasarja punktitabeli alusel. Kokkuvõttes võrdsete punktide korral
loeb paremus viimasel etapil. Võitjate autasustamine toimub sarja viimasel etapil.

Auhinnad
Etappide autasustamine toimub ERL Üldmäärustiku järgi ning on täpsustatud iga etapi juhendis.
Eesti Ratsaliit paneb kõikide ERL karikaklasside võitjatele välja karikad ja tekid.

Korraldajate vastutus
Korraldajad ei võta endale vastutust materiaalsete või füüsiliste kahjustuste (sh õnnetused,
vigastused, vargused, haigestumised jms) eest, mis võivad tuleneda otseselt või kaudselt võistlejate,
nende esindajate, hobuste, hobuseomanike, tallimeeste, pealtvaatajate või kolmandate isikute
tegevusest või muudest ettenägematutest asjaoludest võistluste territooriumil enne võistlusi, võistluste
ajal või peale võistlusi. Korraldajad soovitavad omada elu- ja varakindlustust.

