
 

ERL KOLMEVÕISTLUSE KARIKASARI 2016 
 

ÜLDJUHEND 

1. Karikasarjast võivad osa võtta kõik sportlased, kes vastavad ERL võistlustel osalemise tingimustele  
ning kolmevõistluse kvalifikatsiooni nõuetele.  

2. Karikasarja kuulub kuus osavõistlust järgnevates karikaklassides ja alates järgnevatest raskusastmetest:  

- Noorhobuste klass (NH)      CNC 70  
- Poniratsanike klass (P)      CNC 70  
- Harrastajate klass (H)      CNC 70  
- Juuniorite ja Noorte klass (JN)    CNC 80  
- Avatud klass (A)        CNC 90  

3. Osavõistluste toimumise ajad ja kohad on järgnevad: 

- I etapp  14.-15.. mai, 2016    Koordi tallid  
- II etapp   17.-19. juuni, 2016   Kohila 
- III etapp  02. juuli, 2016     Niitvälja 
- IV etapp  23.-24. juuli, 2016    Ecu tallid 
- V etapp  19.-21. august 2016   Koordi tallid 
- VI etapp  03.-04. september 2016  Niitvälja 

4. Punktiarvestus. 
-  Punktiarvestust peetakse paaride põhiselt, v.a. noorhobuste klassis 
- Võistluspaar saab punkte koguda ainult ühes karikaklassis, mille peab määrama esimese võistlusele 
registreerimisega. 
-  Samas võistlusklassis, aga mitte samas karikaklassis startinud võistluspaarid  punkte kinni ei hoia.  
- Noorhobuste klassis peetakse punktiarvestust hobuse põhiselt, ratsanike osas piiranguid ei ole. 
Noorhobuste klassi kuuluvad nelja, viie ja kuue aastased hobused.   
-  Osavõistlustel jagatakse igal raskusastmel punkte 20 paremale vastavalt saavutatud kohale antud 
karikaklassis ning saadud punktid korrutatakse vastava raskusastme koefitsiendiga:  
Kohapunktid - 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1.  
Raskusastmete koefitsiendid – CNC 70 - 0,7; CNC 80 - 0,8; CNC 90 - 0,9; CNC 100 - 1; CNC 105 - 1,1;  
CNC1* - 1,2  
Kohta jagama jäänud võistluspaaride punktid liidetakse ja jagatakse võrdselt. 

Näide:     CNC 90           
1. koht  Võistluspaar 1 (P) – 20*0,9=18p   
2. koht  Võistluspaar 3 (A) – 20*0,9=18p       
3. koht  Võistluspaar 2 (H) – 20*0,9=18p   
4. koht  Võistluspaar 4 (P) – 18*0,9=16,2p  

5. Karikasarja kokkuvõttes lähevad arvesse toimunud etapid miinus 2 etappi.   

6. Karikasarja võitjad selgitatakse välja sarja punktitabeli alusel. Kokkuvõttes võrdsete punktide korral 
loeb paremus viimasel etapil.  

7. Karikasarja kokkuvõttes autasustatakse igas karikaklassis kolme paremat karikaga.  
Võitjate autasustamine toimub sarja viimasel etapil. 

Punktiarvestuse eest vastutab Ave Talts, 5136847, ave@ratsaliit.ee.  
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