
 

ERL HARRASTAJATE KARIKASARI KOOLISÕIDUS  2015 
 
1. SARJA EESMÄRK  

Toetada harrastusspordi arengut, motiveerida harrastussportlastest võistlejaid osalemaks ERL võistlustel.  

2. SARJA TOIMUMISE PERIOOD JA VÕISTLUSED  

Võistlussari viiakse läbi 2015. a hooajal ja sarja kuuluvad järgmised võistlused:  
1. I etapp  Kurtna Koolisõiduvõistlus & ERL Talvine Karikavõistlus  12. aprill Kurtnas  
2. II etapp  Veskimetsa Karikas Koolisõidus     1. mai Veskimetsas 
3. III etapp Liivaku Koolisõit      23.-24. mai Liivakul  
4. IV etapp Madise Talli Koolisõit      31. mai Väike-Maarjas  
5. V etapp  Tartu Linna ja Harrastajate MV Kolmevõistluses ja KS võistlus    13.-14. juuni Saksa RK-s 
6. VI etapp Kilgi Talli Koolisõit      18. juuli Kilgi tallis 
7. VII etapp EHS Karikasari 2015 II etapp     15. august Piira tallis 
8. Finaal  Noorhobuste Tšempionaat ja Karikasarja Finaal   29.-30. august Niitväljal  

3. ARVESTUSED JA OSALEMISE TINGIMUSED  

Võistlussarjast võivad osa võtta kõik kehtiva harrastussportlase litsentsiga koolisõitjad. Sarja võistlusarvestused 
määratakse koos võistluste korraldajatega ja täpsustatakse vastavate võistluste juhendites. Vastavalt 
kokkulepetele saab punkte koguda, kas harrastajatele mõeldud võistlusarvestustes või juhul kui harrastajate 
võistlusarvestust pole võistluse raames ettenähtud, siis avatud arvestuses (vt vastavate võistluste juhendist).  

Karikasarja edetabeleid peetakse kahel raskusastmel:  

• A-klass 
• L-kerge-klass  

4. PUNKTIDE KOGUMISE TINGIMUSED  

Võistlejad teenivad punkte kõikidelt sarja võistlustelt järgmiste koefitsientide alusel: 

Etapid 1 kuni 7   1,0 
Karikasarja finaal   1,3  

Sarja võistluste tulemuste % konverteeritakse punktideks 1:1 ja korrutatakse vastava koefitsiendiga. 

Edetabelit peetakse ratsaniku põhiselt, ratsanik kogub punkte sellel raskustasemel, millel võistleb.  
Näiteks kui harrastaja sõidab A-skeemi, siis saab ta selle eest punktid A-klassi edetabelisse.  

Kui ühel võistlusel sõidetakse sama taseme skeemi mitme hobusega, siis läheb arvesse kõige parem tulemus.  

Karikasarja edetabelitesse läheb arvesse harrastussportlase 4 paremat tulemust vastaval raskusastmel.  

https://ratsanet.ee/events/471?locale=et&year=2015
https://ratsanet.ee/events/486?locale=et&year=2015
https://ratsanet.ee/events/487?locale=et&year=2015
https://ratsanet.ee/events/457?locale=et&year=2015
https://ratsanet.ee/events/345?locale=et&year=2015
https://ratsanet.ee/events/419?locale=et&year=2015
https://ratsanet.ee/events/480?locale=et&year=2015
https://ratsanet.ee/events/426?locale=et&search%5Bhide_non_ee_events%5D=1&search%5Bshow_older_events%5D=1&search%5Bsubmit%5D=1&year=2015


 

 

Harrastussportlane saab võistlussarja raames koguda punkte nii A-klassi kui ka L-kerge-klassi edetabelisse.  

Finaalis saab osaleda kui eelnevalt on osaletud vähemalt kahel etapil. Sarja finaalis kogutud punkte saab kanda 
ainult ühte edetabelisse ratsaniku enda valikul. Valitud raskustasemest peab teada andma finaali registreerimisel 
(ratsanetis märkuste lahtris). Antud reegel tähendab, et ratsanik saab finaalis võistelda nii A- kui ka L-kerge-
raskustasemel, kuid tulemus läheb kirja ainult ühte edetabelisse. 

Sarja võitjate autasustamine toimub karikasarja finaali raames Niitväljal.  

5. AUHINNAD  

Finaalis autasustatakse karikasarja kummagi raskusastme 3 paremat rosettide ja/või esemeliste auhindadega ning 
iga raskustaseme võitja saab lisaks ka teki. Võrdse tulemuse puhul annab paremuse parem koht finaalis.  

6. 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. 

 


