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NOORHOBUSTE VÕISTLUSSARI
KOOLISÕIDUS 2013
ÜLDJUHEND 2013
Eesmärk
Võistlussarja eesmärk on arendada meie koolisõiduhobuste järelkasvu, andes sportlastele võimaluse pakkuda oma
hobustele võistluskogemust noorhobustele mõeldud kollegiaalse hindamisega skeemides ning seega valmistada
võistluspaare ette Noorhobuste Tšempionaadiks. 4a hobuste grupiklassid on hea moodus noorte hobuste
võistlussituatsiooniga harjutamiseks.
Samas peaks see võistlussari kujunema ka heaks vahendiks aretajatele oma noorhobuste tutvustamiseks ning
müügihobuste näitamiseks. Teadustaja võiks võistluspaari tutvustamisel anda infot hobuse põlvnemise ning aretaja
kohta. Kui hobuse omanik seda soovib, võib välja kuulutada ka seda, kui konkreetset hobust pakutakse müügiks.

Toimumise periood
Võistlussari viiakse läbi 2013 aasta jooksul, maist septembrini. Sarja etappe võib läbi viia nii sise- kui
välistingimustes. Sari koosneb 4 etapist, mis korraldatakse kas eraldiseisvate võistlustena või näiteks ERL
Karikasarja etappide vms. võistluse juures.

Osavõtutingimused
Võistlussarjast võivad osa võtta kõik 4a, 5a ja 6a noorhobused.
Tuletame meelde Koolisõidumäärustiku punkti 23.6: Kui noor mära on toonud varsa, siis lubatakse tal vastava
tõestusdokumentatsiooni esitamisel võistelda noorhobuste arvestuses üks vanuseklass madalamal (näiteks varsa
toonud 6-aastane mära võib võistelda 5-aastaste hobuste arvestuses).
Hobustel ja ratsanikel peavad olema kehtivad litsentsid ja vaktsineerimised vastavalt ERL kehtestatud
eeskirjadele. Võib kasutada ka ERL-i poolt pakutud võimalust osta ühekordne litsents ratsanikule või hobusele
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.
Ühekordse litsentsiga hobused uues noorhobuste edetabelis punkte ei saa.

Võistlusarvestused ja raskusastmed
Sarjas võisteldakse etappidel järgmistes arvestustes, vastavalt hobuse vanusele:
•
•
•

4 a noorhobuste klass, NH grupiklassi skeem NH4-3 (sünd. 2009) – KORRALDAJA SOOVIL
A – klass: 4-5 a noorhobuste klass, NH5 skeemid (sünd. 2008/2009)
L – klass kergem: 5-6 a hobuste klass, NH6 skeemid (sünd. 2007/2008)

Noorhobuste sarjas etappidel punkte ei koguta, sest sari on eelkõige treeningsuunitlusega.
Kui etapil on sarja 4/5a või 5/6a klassis alla 3 võistleja, võib NH sõitude arvestus toimuda händikäp-süsteemis.

2:
Etappidel toimub hobuste ette valmistamine Eesti Noorhobuste Tšempionaadiks, mis on sarja finaal.
Noorhobuste Tšempionaadiks ei ole eelnev kvalifikatsioon kohustuslik.

Skeemid
Sarjas kasutatakse noorhobuste kollegiaalseks hindamiseks mõeldud skeeme, need leiate ERL kodulehelt.
Erinevate etappide skeemid ja muud täpsustamist vajavad küsimused avaldatakse iga etapi juhendiga eraldi.

Stardimaksud
Stardimaksud määrab ära iga korraldaja vastavalt oma äranägemisele, need tuuakse välja eraldi iga etapi
juhendis.

Osavõistlused ja finaal
2013 Võistlussarja osavõistluste toimumise ajad ja kohad on järgnevad:






1. Etapp – 25. Mai, Liivaku koos ERL KS
2. Etapp –28. Juuli, Perila koos ERL KS
3. Etapp – 10. August, Väike-Maarja
4. Etapp – 17. August, Vääna koos ERL KS
Finaal – Eesti Noorhobuste Tšempionaat KS 7.-8. septembril 2013, Vääna Ratsakeskuses

Auhinnad
Etappide autasustamine toimub ERL Üldmäärustiku järgi.

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.

