VÕISTLUSE JUHEND
Takistussõit

Kinnitatud ERL-s 01.03.2019

EESTIMAA SUVEMÄNGUD 2019
TARTU LINNA MEISTRIVÕISTLUSED
LIIVIMAA RATSAKLUBI TAKISTUSSÕIDUVÕISTLUS
TOIMUMISE AEG JA KOHT:
13.-14.07.2019 Saksa Ratskool Tartumaal Luunja vallas Sirgu külas
GPS koordinaadid 58.370186, 26.915596
VÕISTLUSTINGIMUSED:
Võistlusväljak:
Soojendusväljak:

Sisevõistlus

Välivõistlus

X

40 x 80 m, liiv
30 x 50 m, liiv

VÕISTLUSE KORRALDAJAD:
Tartu LV KO, Eestimaa Spordiliit Jõud ,Liivimaa Ratsaklubi, MTÜ Spordi- ja Vabaajaselts Viplala
VÕISTLUSE DIREKTOR:
Terje Saks, tel. 51 37 012
KOHTUNIKE KOGU:
Peakohtunik:
Terje Saks
Liikmed:
Kerli Mooses
RAJAMEISTER:
Siret Saks
KORRAPIDAJAD:
Peakorrapidaja:
Karin Sild
Assistendid:
--VÕISTLUSE PEASEKRETÄR:
Kerli Mooses, tel. 55 26 542 voistlus@saksahobused.ee
SEKRETARIAAT:
Avatud mõlemal päeval 1 tund enne võistluse algust kuni 1 tund peale võistluse lõppemist.
MEDITSIINIABI:
Tartumaa Punane Rist, Kristi Rillo, tel. 5204706, info@tartupunanerist.org.ee
VETERINAARIA:
Maria Kivastik, tel. 56 645 866
Võistlusel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole esinenud hobuste nakkushaigusi viimase 4
nädala jooksul. Kõikidel hobustel nõutav pass, mis vastab ERL poolt kehtestatud reeglitele.
NB! Kõigi hobuste passid esitada sekretariaati enne vastava sõidu algust.
VÕISTLUSE SEPP:
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Võistluse juhend - takistussõit
OSAVÕTUTINGIMUSED:
Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele.
Eestimaa Suvemängud
Eestimaa Suvemängude raames peetakse individuaalset ja võistkondlikku arvestust järgnevates
võistlusklassides (võistkonda kuulub igast võistlusklassist üks sportlane):
1. Lapsed (kuni 14a)/ponid (kuni 16a ponidel)
2. Harrastajad (vastavalt ERL Harrastussportlase määratlusele)
3. Juuniorid/U25 (kuni 25a)
4. Avatud klass.
Esimesel võistluspäeval on kavas parkuurid puhtusele ja kiirusele, teisel päeval ümberhüpetele.
Koondtulemus selgub teise võistluspäeva karistuspunktide lisamisel esimese võistluspäeva
kohapunktidele. 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.
Tartu Linna MV on individuaalsed.

AUTASUSTAMINE:
Vastavalt ERL Üldmäärustikule pele iga klassi lõppu.
Eestimaa Suvemängud
Koondtulemuse alusel autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat suvemängude medalite ja
diplomitega.
Kolme paremat võistkonda autasustatakse suvemängude karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid
medalite ja diplomitega. Esikoha võistkonna hobustele auhinnatekid.
Tartu Linna MV
Poniratsanike ja laste arvestuses medal parimale ja diplomid 3-le parimale.
Harrastajate, juunioride ja U25, seenioride arvestuses medalid ja diplomid 3-le parimale.

REGISTREERIMINE:

aadressil www.ratsanet.ee kuni

Hilisemad muudatused:

voistlus@saksahobused.ee

09. juuli 2019

Suvemängude arvestuses osalevad sportlased ja võistkonnad:
Sportlaste registreerimisel märkida kindlasti märkuste lahtrisse:
1. Sportlase poolt esindatav maakond
2. Suvemängude arvestuses olev hobune.
Võistkonna esindaja saata voistlus@saksahobused.ee aadressile võistkonda kuuluvate võistlejate ja
hobuste nimed ning parkuurid hiljemalt 09.07.2019. Hiljemalt 11.07.2019 edastab võistluse sekretär
Eestimaa Spordiliidule Jõud.

HOBUSTE MAJUTUS:
Boksikoht päevaks 15€, kaheks päevaks 30€
Broneerimine teha voistlus@saksahobused.ee, hiljemalt 09.07.2019. Info Terje Saks tel. 5137012.
Broneerimisel märkida hobuse nimi, sugu ja vastutav isik koos kontaktandmetega.
Tasumine sekretariaati kohapeal sularahas.
INIMESTE MAJUTUS:
Ei toimu
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Võistluse juhend - takistussõit
VASTUTUS:
Ratsaspordiga kaasneb õnnetuste ja/või võimalike kahjustuste kõrgendatud oht. Võistlusel
osalejad, sportlased, hobuseomanikud, tallimehed ja muud abilised peavad olema viinud ennast
kurssi ratsaspordi ja/või võistlusel osalemisega kaasnevate võimalike riskidega ja teevad kõik, et
õnnetusi ja/või kahjustusi ja/või muid riske vältida.
Korraldajad ei vastuta osalejatele, võistlejatele, hobustele, hobuseomanikele, tallimeestele,
abilistele ja/või esindajatele enne võistlusi, võistluste ajal või peale võistlusi tekitatud varalise ja/või
mittevaralise kahju tekitamise, sealhulgas kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamise eest,
muuhulgas kuid mitte ainult õnnetuste, varguste, haigestumiste tagajärjel.
Korraldajad soovitavad tungivalt omada kindlustusi, mis kataks vähemalt nii õnnetusjuhtumeid,
tervisekahjustusi, vara hävimist, kaotsiminekut või vargust, samuti hobuse- ja/või
vastutuskindlustust.
MUU INFORMATSIOON:
Esialgsed stardijärjekorrad ja orienteeruv ajakava avaldatakse Ratsanetis hiljemalt 12.07.19.a.
Võistluspäevade algusajad võivad muutuda sõltuvalt osavõtjate arvust.
Võistluse ajal avatud kohvik.

VÕISTLUSE KAVA

Laupäev, 13. juuli 2019

Algusega kell 11:00

Klass nr: 1
75 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud klass, mille raames peetakse suvemängude arvestus poniratsanikele ja lastele
Stardimaks:

20€

Auhinnafond:

min 70€

Klass nr: 2
90 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud klass, mille raames peetakse suvemängude arvestus harrastajatele
Stardimaks:

20€

Auhinnafond:

min 70€

Klass nr: 3
105 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud klass, mille raames peetakse suvemängude arvestus juunioridele ja U25 ratsanikele
Stardimaks:

20€

Auhinnafond:

min 70€

Klass nr: 4
120 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud klass, mille raames peetakse suvemängude arvestust avatud klassis
Stardimaks:

20€

Auhinnafond:

min 70€
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VÕISTLUSE KAVA

Pühapäev, 14. juuli 2019

Algusega kell 08:00

Klass nr: 5
80 cm, Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped
Avatud klass, mille raames peetakse
Stardimaks:

20€

Auhinnafond:

min 70€

-

suvemängude arvestust poniratsanikele ja lastele
Tartu Linna MV arvestust poniratsanikele ja lastele

Klass nr: 6
95 cm, Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped
Avatud klass, mille raames peetakse
Stardimaks:

20€

Auhinnafond:

min 70€

-

suvemängude arvestust harrastajatele
Tartu Linna MV arvestust harrastajatele

Klass nr: 7
110 cm, Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped
Avatud klass, mille raames peetakse - suvemängude arvestust juunioridele ja U25 ratsanikele
- Tartu Linna MV arvestust juunioridele ja U25 ratsanikele
Stardimaks:

20€

Auhinnafond:

min 70€

Klass nr: 8
125 cm, Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped
Avatud klass, mille raames peetakse
Stardimaks:

20€

Auhinnafond:

min 70€

-

suvemängude arvestust avatud klassis
Tartu Linna MV arvestust seenioritele

KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD:
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