EESTIMAA SUVEMÄNGUD 2015 TAKISTUSSÕIDUS
LÄÄNE REGIOONI KARIKAVÕISTLUS TS 2015 V etapp
JUHEND
Toimumise aeg ja koht:

11.-12. juuli, 2015.a. Kaali, Pihtla vald, Saaremaa

Võistlustingimused:

võistlusväljak muru 70 X 60 m, soojendusväljak muru 30 x 50 m

Võistluse korraldajad:

Saaremaa Ratsaspordiklubi MTÜ ja Eestimaa Spordiliit Jõud

Võistluse direktor:

Kristine Järsk (tel. 5217023 )

Peakohtunik:

Andri Sabrodin (tel 56480052)

Rajameister:

Kristjan Lepp (tel.5175956)

Võistluse sekretär:

Ave Talts (tel. 5136847, voistlus@parkuur.ee)
Sekretariaat on avatud mõlemal võistluspäeval 1 tund enne esimese parkuuri
algust kuni 0,5 tundi pärast viimase parkuuri lõppu.

Võistluse korrapidajad:

Ülle Taru (peakorrapidaja), Anneli Rasu

Osavõtu tingimused:

ERLi poolt kehtestatud tingimustele.
Võistluse raames peetakse individuaalset ja võistkondlikku arvestust järgnevates
võistlusklassides (võistkonda kuulub igast võistlusklassist üks sportlane):
- Lapsed (kuni 14a)/ponid (kuni 16a ponidel)
- Harrastajad (vastavalt ERL Harrastussportlase määratlusele)
- Juuniorid/noored (kuni 21a)
- Avatud klass.
Esimesel võistluspäeval on kavas parkuurid puhtusele ja kiirusele, teisel päeval
ümberhüpetele. Koondtulemus selgub teise võistluspäeva karistuspunktide lisamisel
esimese võistluspäeva kohapunktidele (1. koht 0 punkti, teine 1, kolmas 2 jne.).
Individuaalselt võrdsete koondtulemuste korral loeb paremus teisel päeval.
Võistkonnad on kolme kuni neljaliikmelised (igast eelpool nimetatud
võistlusklassidest üks sportlane), arvesse läheb kolme parema sportlase
koondtulemus. Võistkondlikult võrdsete koondtulemuste korral loetakse paremaks
see võistkond, kellel oli rohkem kõrgemaid kohti.
Võistkonnad esindavad maakondi, kusjuures maakonna võistkonda võib kuuluda
selles maakonnas elav, töötav, õppiv või selles maakonnas registreeritud
ratsaspordiklubisse kuuluv sportlane.
Võistlejatel tuleb registreerimisel teatada oma maakond.
Sportlane, kes osaleb konkreetses parkuuris rohkem, kui ühe hobusega, peab
nimetama registreerimisel hobuse, kellega osaleb Suvemängude arvestuses. Kui sama
sportlane kuulub võistkonna koosseisu samas võistlusklassis, esindab ta võistkonda
samal hobusel. Ühel sportlasel on lubatud osaleda mitmes võistlusklassis, kui ta
vanuseliselt selleks kvalifitseerub.
Lääne Regiooni KV punkte jagatakse vastavalt sarja üldjuhendile, omas arvestusklassis.
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Inimeste majutus:

Inimeste toitlustus:

Hobuste majutus:

Kõljala Puhkeküla (kämpingmajad ja telkimine) tel. 56615095
Kaali Kooli spordisaalis tel. 5217023
Osavõtjad vastutavad ise oma majutuse eest!
Võistlejatel võimalik tellida laupäeval lõunasööki hinnaga 4 eurot ja õhtusööki
hinnaga 4 eurot ning pühapäeval hommikusööki hinnaga 3 eurot ning lõunasööki
hinnaga 4 eurot. Ettetellimine hiljemalt 6.juulil telefonil 5217023 või
krissuster@gmail.com
Väliboksid, hind 55 eurot nädalavahetus.
Broneerimine hiljemalt 06.07.2015.a aadressil tyytsi@tt.ee
Broneerimisel märkida hobuse nimi, sugu ja vastutav isik koos kontaktandmetega.
Tasumine ettemaksu korras hiljemalt 06.07.2015.a. Arveldusarvele
OÜ Grain Farming A/a EE432200221047538589

Veterinaaria:

veterinaar Tiit Siiboja (tel. 5067241); osavõtt vastavalt kehtivatele vet.nõuetele

Arstiabi:

Telefon 112. Täiendav info võistluse sekretariaadist.

Autasustamine:

vastavalt ERL Üldmäärustikule peale iga parkuuri lõppu, autasustamisele kutsutakse
kuni kuus paremat, rosetid kuuele paremale hobusele.
Iga võistlusklassi kolme paremat autasustatakse suvemängude medalite ja
diplomitega.
Kolme paremat võistkonda autasustatakse suvemängude karika ja diplomiga,
võistkondade liikmeid medalite ja diplomitega.
Esikoha võistkonna hobustele auhinnatekid.

Registreerimine:

Registreerimine www.ratsanet.ee kaudu hiljemalt 29.06.2015.
Registreermisel märkida kindlasti märkuste lahtrisse:
- Sportlase poolt esindatav maakond
- Suvemängude arvestuses olev hobune.
Registreerumise lõppemisele järgneval päeval teeb Eesti Ratsaspordi Liit lähtuvalt
tehtud registreeringutest ettepanekud maakondade võistkondade koosseisu
moodustamiseks, kontakteerudes selles osas sportlaste ja klubidega. 01.07.2015
kinnitab Eesti Ratsaspordi Liit maakondade võistkondade nimekirjad ning edastab
need maakondade spordiliitudele ja Eestimaa Spordiliidule Jõud.
Hilisemad registreerimised või muudatused – voistlus@parkuur.ee
Korraldajad ei võta endale vastustust 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. Korraldajad soovitavad omada kindlustusi.

Vastutus:

Muu informatsioon:

Korraldajad võivad teha artiklitesse muudatusi lähtudes vajadustest.
Võistluspäevade algusajad võivad muutuda sõltuvalt osavõtjate arvust.
Esialgsed stardijärjekorrad ja orienteeruv ajakava avaldatakse 09.07.2015.a.
www.ratsanet.ee.
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VÕISTLUSE KAVA
Laupäev, 11. juuli, 2015.a.
Kell 11.00

Parkuur nr. 1 75 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud klass, mille raames peetakse:
- Suvemängude arvestus poniratsanikele ja lastele
- Lääne Regiooni KV arvestus klass I
Stardimaks 15 €
Auhinnafond: 200 €
Parkuur nr. 2 90 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud klass, mille raames peetakse:
- Suvemängude arvestus harrastajatele
- Lääne Regiooni KV arvestus klass II
Stardimaks 15 €
Auhinnafond 200 €
Parkuur nr. 3 105 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud klass, mille raames peetakse:
- Suvemängude arvestus juunioritele ja noortele ratsanikele
- Lääne Regiooni KV arvestus klass III
Stardimaks 15 €
Auhinnafond 200€
Parkuur nr. 4 120 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Suvemängude avatud klass
Stardimaks 20 €
Auhinnafond 500 €

Pühapäev, 12. juuli, 2015.a.
Kell 08.00

Parkuur nr. 5 80 cm, Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped
Avatud klass, mille raames peetakse:
- Suvemängude arvestus poniratsanikele ja lastele
Stardimaks 15 €
Auhinnafond : 300 €
Parkuur nr. 6
95 cm Art.238.2.2, ühed ümberhüpped
Avatud klass, mille raames peetakse:
- Suvemängude arvestus harrastajatele
Stardimaks 15 €
Auhinnafond 300 €
Parkuur nr. 7
110 cm Art.238.2.2, ühed ümberhüpped
Avatud klass, mille raames peetakse:
- Suvemängude arvestus juunioritele ja noortele ratsanikele
Stardimaks 15 €
Auhinnafond 300 €
Parkuur nr. 8 125 cm Art.238.2.2, ühed ümberhüpped
Suvemängude arvestus avatud klassile
Stardimaks 20 €
Auhinnafond 700 €
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