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Karikasarja etappide toimumise ajad, kohad: 

I etapp   12.-13. märts    Veskimetsa  

II etapp   25. märts      Tondi 

III etapp   30. aprill – 01. mai   Perila 

IV etapp   28. mai      Kohila 

V etapp   04.-05. juuni     Veskimetsa  

VI etapp   08.-10. juuli     Kaali 

VII etapp   30. juuli       Vändra 

VIII etapp  13.-14. august    Perila 

IX etapp   21. august      Rakvere 

X etapp   04. september    Kukrumäe   

Finaal:   29. oktoober    Tondi 

Kõik etapid ja finaal toimuvad nimetatud kuupäevadel ERL kalenderplaanis olevate võistluste raames.  

Parkuuride kõrgused on etappidel 70 või 75 cm, finaalis 80 cm, ponidele turjakõrgusega kuni 130 cm on 

parkuur 10 cm madalam.  

Peakohtunik, rajameister, sekretär, korrapidaja, täpne ajakava, parkuuride artiklid ja kõik muud 

tingimused, mis pole reguleeritud käesoleva juhendiga, saadetakse korraldajate poolt iga etapi kohta 

eraldi juhendiga. Muud küsimused lahendab kohtunike kogu kohapeal. 

Osavõtu tingimused: vastavalt ERL poolt kehtestatud võistlustel osalemise tingimustele. 

Sarja raames toimuv võistlusklass on avatud kõigile poniklassi võistlejatele, s.o. 2000 ja hiljem sündinud lastele 

ponidel turjakõrgusega kuni 148 cm, kuid karikasarja arvestuses osalevad ainult nimetatud ratsanikud ponidel 

turjakõrgusega kuni 140cm.  

Hobuse passis on kohustuslik märge poni mõõtmise kohta vastavalt kehtivatele nõuetele ja vastav 

mõõtmistulemus peab olema ERLis registreeritud (www.ratsanet.ee). 

Autasustamine: etappidel ja finaalis vastavalt ERL Üldmäärustikule, auhinnafondid täpsustatakse iga vastava 

juhendiga. Karikasarja arvestuses igal etapil rosetid viiele paremale ja sarja kokkuvõttes autasustatakse 

punktiarvestuse alusel 5 paremat karikaga, üldvõitjale auhinnatekk.  

 Karikasarja punktiarvestus  

1.  Toimub 10 etappi + finaal, kuid punktiarvestusse läheb 7 paremat etappi + finaal.  

2.  Punktiarvestus on sportlase põhine, arvesse läheb parim tulemus. Kui sarja arvestuses üks sportlane mitmel 

ponil saavutab 1., 2. ja 3. koha, saab ta 1. koha punktid ning 4. koha saanud teine sportlane saab 2. koha 

punktid.  

3.  Punkte antakse vastavalt saavutatud kohale järgmiselt: 20, 17, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 jne  

4.  Finaal on avatud kõigile, kuid sarja arvestuses võistlevad sportlased, kes on etappidelt kogunud vähemalt 

ühe punkti. 

5.  Finaalis on punktide koefitsient 1,5. 

6.  Võrdse punktisumma korral määrab paremusjärjestuse parem tulemus finaalis. 

Karikasarja punktiarvestuse eest vastutab Ave Talts, tel 5136847, ave@ratsaliit.ee  

http://www.ratsanet.ee/
mailto:ave@ratsaliit.ee

