SAARTE AVATUD KARIKAVÕISTLUSED TAKISTUSSÕIDUS 2013
ÜLDJUHEND
02. juuni
15. juuni
06. juuli
21. juuli
02. august

Kõruse, Saaremaa
Linnumäe, Kärdla
Linnumäe, Hiiumaa
Kõljala, Saaremaa
Linnumäe, Hiiumaa

Etappide toimumise ajad
ja kohad

I etapp
II etapp
III etapp
IV etapp
Finaal

Võistluste korraldajad:

MTÜ Saaremaa Ratsaspordiklubi, MTÜ Hiiumaa Ratsaspordiklubi

Võistlusklassid ja
Raskusastmed:

Klass 1:
70-80 cm, artikkel korraldaja valikul
Klass 2: 90-100 cm, artikkel korraldaja valikul
Klass 3: 105-115 cm, artikkel korraldaja valikul

Stardimaksud

Klass 1: 5 EUR
Klass 2: 10 EUR
Klass 3: 10 EUR

Autasustamine etappidel
ja finaalis:

vastavalt ERL Üldmäärustikule.
Auhinnafondid täpsustatakse iga vastava juhendiga.
Igal osavõistlusel autasustatakse 25 % osavõtjate üldarvust, kuid mitte
vähem kui viite võistlejat. Erandjuhtudel, kuni kümne osaleja korral,
autasustatakse kolme paremat.

Karikasarja võitjate
autasustamine:

Üldarvestuses iga klassi kolme paremat sportlast mälestuskarika, diplomi
ja rahalise auhinnaga. Esikoha võitnud sportlaste hobustele auhinnatekid.

Karikasarja
auhinnafondid:

Klass 1: 200 EUR (80, 65, 55)
Klass 2: 300 EUR (120, 100, 80)
Klass 3: 400 EUR (155, 130, 115)
Auhinnafond moodustub
MTÜ Hiiumaa Ratsaspordiklubi
MTÜ Saaremaa Ratsaspordiklubi
ning nende toetajate vahenditest.

Osavõtu tingimused:

Avatud kõigile vastavalt ERL poolt kehtestatud osavõtu tingimustele.
NB! Roheline Kaart on kohustuslik kõigile võistlejatele, see eeldab, et
ratsanikul on olnud ERL sportlase litsents peale 2004.a. või ta on edukalt
läbinud Rohelise Kaardi eksami (vt. www.tuleratsutama.com).
Esimese ülesandmisega peab sportlane teatama, millises karikasarja
parkuuri arvestuses ta soovib osaleda. Võistlemine osavõistluse arvestuses
on igal sportlasel lubatud igal osavõistlusel mitmes parkuuris, kuid
karikasarja arvestus on piiratud ühe parkuuriga. Juhul, kui sportlane ei
teata, millises arvestuses ta osaleb, loetakse automaatselt tema arvestuseks
kõrgem parkuur, milles ta osales oma esimesel osavõistlusel.

Muu informatsioon:

Peakohtunik, rajameister, sekretär, korrapidaja, täpne ajakava, parkuuride
artiklid ja kõik muud tingimused, mis pole reguleeritud käesoleva
juhendiga, saadetakse korraldajate poolt iga etapi kohta eraldi juhendiga.
Muud küsimused lahendab kohtunike kogu kohapeal.
Juhendid avaldatakse lisaks ERL kalendrile ka etapi korraldaja poolt
- Hiiumaa Ratsaspordiklubi kodulehel www.ratsu.ee
- Saaremaa Ratsaspordiklubi kodulehel www.srsk.weebly.com
- portaalis www.hobumaailm.ee
Vastavalt iga etapi korraldaja soovidele võib kõikidel etappidel olla
parkuuride raames eri arvestusi ning kavas võib olla ka karikasarja
punktiarvestuse väliseid parkuure.

Saarte Karikavõistluste
punktiarvestus:

Punktiarvestust peetakse sportlase põhiselt.
Etappidel jagatakse punkte järgmiselt:
20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, jne
Juhul, kui sportlane võistleb mitmel hobusel, läheb arvesse parim tulemus
ning paremuselt teine jne. tulemus elimineeritakse punktiarvestusest ja
selle koha punktid antakse järgneva koha saavutanud sportlasele.
Finaalis jagatakse punkte järgmiselt:
24, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, jne
Juhul, kui sportlane võistleb finaalis ühes parkuuris mitmel hobusel, peab
ta finaaletapile registreerimisel teatama, millisel hobusel ta stardib karikasarja arvestuses. Teistel hobustel startides osaleb ta ainult finaaletapi
arvestuses ning teine jne. tulemus elimineeritakse punktiarvestusest ja selle
koha punktid antakse järgneva koha saavutanud sportlasele. Arvesse
lähevad karikasarja arvestuses kolme parema etapi ja finaali punktid.
Võrdsete punktisummade korral peale finaali (3 etapi + finaalipunktid),
korraldatakse karikavõitjate selgitamiseks ümberhüpped vahetult peale
finaaletapi vastava parkuuri lõppu.

Lisainformatsioon:

ratsu@hiiumaa.ee või krissuster@gmail.com
Telefonidel
52 17 023 Kristine Järsk
50 41 274 Jaaanus Berkmann.

