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HAVESI PONIKARIKAS 2019 

FINAAL 

 

TOIMUMISE AEG JA KOHT: 

14. aprill  2019 Rahula tall, Rahula küla, Saku vald, Harjumaa 

GPS koordinaadid: 59.292408, 24.565191 

VÕISTLUSTINGIMUSED: Sisevõistlus X 
 

Välivõistlus      
 

Võistlusväljak: 20 x 60 m, liiv ja tekstiil 

Soojendusväljak: võistlusväljakul 

VÕISTLUSE KORRALDAJAD: 

Märjamaa Spordiklubi ja Katrin Vellet 

VÕISTLUSE DIREKTOR: 

Katrin Vellet  56600950  katrin.vellet@gmail.com  

KOHTUNIKE KOGU: 

Peakohtunik: Mart Maidvee 

Liikmed: Inga Mustonen 

RAJAMEISTER: 

Andres Treve 

KORRAPIDAJAD: 

Peakorrapidaja: Merike Varusk 

Assistendid: Tiiu Kaarlõp 

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR: 

Ave Talts, 51 36 847 ratsavoistlus@gmail.com  

SEKRETARIAAT: 

Avatud 45 min enne võistluste algust ja 30 min peale võistluste lõppu. 

MEDITSIINIABI: 

Cristo Veber 

VETERINAARIA: 

Tiina Lepla, 56664478 

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. 
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VÕISTLUSE SEPP: 

--- 

OSAVÕTUTINGIMUSED: 

Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele ja Havensi Ponikarika 
üldjuhendile. 

 Klassid on avatud kõigile poniklassi sportlastele, kuid karikasarja punktiarvestuses osalevad 
ainult need sportlased, kes on etappidelt kogunud vähemalt ühe punkti.  

 Kui sportlane stardib oma karikasarja klassis mitmel ponil, siis peab ta võistlusele 
registreerimisel teatama karikasarja arvestuses osaleva poni nime. 

AUTASUSTAMINE: 

Vastavalt ERL Üldmäärustikule. 

Autasustamisele kutsutakse iga klassi kuus paremat ponidel, Mini Cup arvestuses viis paremat 
ponidel. Ülejäänutele auhinnad sekretariaadist.  
Peale iga klassi lõppu toimub lisaks autasustamine ka karikasarja kokkuvõttes:  
 Mini Cup – kolmele paremale sportlasele karikas ja rosett ning võitjale auhinnatekk Mini Cup 

sarja toetaja Tondi Ratsaspordiklubi poolt. 
 Väike, Keskmine ja Suur ring – igas klassis kolmele paremale sportlasele karikas ja rosett ning 

võitjale auhinnatekk karikasarja toetaja HAVENS poolt. 

REGISTREERIMINE: aadressil  www.ratsanet.ee  kuni 10. aprill 2019 

Hilisemad muudatused: ratsavoistlus@gmail.com  

NB! Kui sportlane stardib oma karikasarja klassis mitmel ponil, siis peab ta võistlusele 
registreerimisel teatama märkuste lahtris karikasarja arvestuses osaleva poni nime. 

HOBUSTE MAJUTUS: 

Piiratud arv bokse, info Anne-Liis Pihlak 56 231 705 

INIMESTE MAJUTUS: 

Ei toimu 

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: 

Täpsustatud ajakava ja esialgsed stardijärjekorrad avaldatakse Ratsanetis hiljemalt 12.aprill 2019.  

Võistluse ajal on avatud kohvik, arveldamine sularahas. 
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VÕISTLUSE KAVA 14. aprill 2019 Algusega kell 10:00 

Klass nr: 1  

Handicap 65/75 cm, Art.238.2.2, ühed ümberhüpped 

Havensi Ponikarika „Väike ring“ ja „Mini Cup“ finaalid 

Stardimaks:   15 € 

Auhinnafond:   Esemelised 

 

Klass nr: 2  

Handicap 85/90 cm, Art.238.2.2, ühed ümberhüpped 

Havensi Ponikarika „Keskmine ring“ finaal 

Stardimaks:   15 € 

Auhinnafond:   Esemelised 

 

Klass nr: 3  

Handicap 100/105 cm, Art.238.2.2, ühed ümberhüpped 

Havensi Ponikarika „Suur ring“ finaal 

Stardimaks:   15 € 

Auhinnafond:   Esemelised 

 
 

 

KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD: 

 

 

 


