
U18 “X-FAKTOR“ 
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ARENGUSARI KOOLISÕIDUS 

ÜLDJUHEND  

Karikasarja eesmärgiks on motiveerida tublisid ja andekaid lapsi, kes on koolisõidu juurde tulnud läbi Talendijahi  
karikasarja ning kes on juba laste vanuseklassist väljas, kuid kellel pole veel piisavalt kogemusi, oskusi või sobivat 
poni/hobust et osaleda poniratsanike või juunioride klassi sõitudes.   
Samuti julgustame juba juunioride klassis sõitvaid ratsanikke tulema välja noorematel hobustel. 

 

 

KORRALDAJA:  

Pallase Tallid, Eva-Maria Vint-Warmington, 53334495, eva-maria@online.ee 

 

 

KARIKASARJA RASKUSASTE JA SKEEMID: 

 
X-Faktor   arvestus  15-18 a. koolisõitjad hobustel – LK4  
Mini-Faktor arvestus  15-18 a. Koolisõitjad hobustel ja ponidel – tõusva raskusastmega A2, A3 ja A4 
 
 
 

KARIKASARJA ETAPID:  

 

 Kuupäev Koht X-Faktor Mini-Faktor 

1. etapp 06.06 Pallase Tallid LK4 - 

2. etapp 20.06 Pallase Tallid LK4 A2 

3. etapp 11.07 Pallase Tallid LK4 A2 

4. etapp 18.07 Perila Tallid LK4 A3 

5. etapp 01.08 Perila Tallid LK4 A3 

6. etapp 20.08 Saksa Ratsakeskus LK4 A3 

7. etapp 23.08 Madise koolisõit LK4 A4 

8. etapp 29.08 Pallase Tallid LK4 A4 
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OSAVÕTU TINGIMUSED:  

Sarja etappidele ootame osalema kõiki noori koolisõitjaid, kes kuuluvad vastavasse vanuseklassi. 

Punktide kogumine: 

X-Faktor - Võistluspaarid, kes ei ole saavutanud eelmistel hooaegadel LR või M klassis 60% või kõrgemat 

tulemust – või 2020 hooajal LR või M klassis 2 x 60% või kõrgemat tulemust.  

Alates 1. etapist kantakse punktitabelisse kõik osalejad (v.a. need, kes ei kvalifitseeru punktide kogumisele 

eelmiste hooaegade seisuga).  

2020 hooaja vältel LR või M klassis 2 x 60% või kõrgema tulemuse saavutanud osalejad lähevad punktitabelist 

eemaldamisele. 

 

Mini-Faktor - Võistluspaarid, kes ei ole võistelnud eelmistel hooaegadel LR või kõrgemal tasemel – ega võistle 

2020 hooajal LR või kõrgemal tasemel. 

Alates 1. etapist kantakse punktitabelisse kõik osalejad (v.a. need, kes ei kvalifitseeru punktide kogumisele 
eelmiste hooaegade seisuga).  

2020 hooaja vältel LR klassis võistlevad osalejad lähevad punktitabelist eemaldamisele. 

 

Hooaja jooksul on paaril lubatud saada kuni kaks (2) tulemust punktikogumise põhiarvestusest üks tase kõrgemas 

arvestuses. Kolme ja enama tulemusega muutub kõrgem tase juba punktide kogumise põhiarvestuseks ja 

madalama taseme punktid kustutatakse tabelist. 

Osalemine vastavalt ERL võistlustel osalemise tingimustele, vajalik on ERL sportlase litsents. 

Võistlusel lubatakse osaleda hobustel, kes on nõuete kohaselt vaktsineeritud ja kelle tallis pole esinenud hobuste 
nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul.  

 

 

AUTASUSTAMINE:  

Etappidel toimub autasustamine vastavalt ERL Üldmäärustikule. Auhinnafondid täpsustatakse vastava etapi 
juhendiga, rosetid vähemalt viiele (5) paremale panevad välja sarja toetajad.  

Karikasarja kokkuvõttes autasustatakse 

X-Faktor - kolme (3) parimat karikatega ning viite (5) paremat auhindadega. Karikad ja auhinnad paneb välja 
Artiston Grupp. 

Mini-Faktor - kolme (3) parimat karikatega ning viite (5) paremat auhindadega. Karikad ja auhinnad paneb 
välja Gasterm Eesto OÜ. 

Võitjate väljakuulutamine ja autasustamine toimub Pallase Tallide koolisõiduvõistluse raames 29. augustil. 

 

 



KARIKASARJA PUNKTIARVESTUS:  

1. Punktiarvestus on paari põhine.  

2. Kokku toimub X-Faktori arvestuses kaheksa (8) etappi ja Mini-Faktori arvestuses seitse (7) etappi, millest sarja 

kokkuvõttes läheb arvesse kolme (3) parema etapi tulemused.  

3. Finaalis saavutatud tulemus korrutatakse koefitsiendiga 1.3. 

4. Etappidel sarja arvestuses saavutatud protsendid teisendatakse punktideks 1:1 ning karikavõtja selgitamiseks 

liidetakse kolme (3) parema etapi punktid. 

5. Võrdse punktisumma korral loeb kõrgeima protsendiga  tulemus arvesse minevate etappide tulemuste seast. 

6. Punktiarvestus:  Eva-Maria Vint-Warmington, 53334495, eva-maria@online.ee 
 

 

MUU INFORMATSIOON: 

Kohtunikud, sekretär, korrapidaja, täpsustatud ajakava, stardimaksud ja kõik muud tingimused, mis pole 
reguleeritud käesoleva juhendiga, saadetakse korraldajate poolt iga etapi kohta eraldi juhendiga.  

Muud küsimused lahendab kohtunike kogu kohapeal.  

 
 

TOETAJAD: 

X-Faktor – Artiston Grupp OÜ 

Artiston Grupp OÜ on eestimaisel kapitalil põhinev 2008 a. loodud 

ettevõte, mis koondab enda alla metsamajandusega tegelevad ettevõtted 

Artiston OÜ ja Artiston Kinnisvara OÜ ning põllumajandusega tegelevad 

ettevõtted Muuga PM OÜ ja Laekvere PM OÜ. 

Mini-Faktor – Gasterm Eesti OÜ 

GasTerm Eesti OÜ on aastakümneid tegelenud gaasitööde ja küttesüsteemide 

projekteerimise, ehitamise ja hooldusega. Gasterm on ka maailma ühe juhtiva 

tehnikatootja Bosch-i termotehnoloogia ametlik hoolduspartner, lisaks 

turustatakse Eestis ja Eesti lähiümbruses Prantsusmaal spetsiaalselt Põhja-

Euroopa kliima eripärasid arvestades valmistatud Gastermi kaubamärki 

kandvaid gaasipuhureid. Gaasipuhureid on võimalik ka rentida ning nendega 

on võimalik kütta alates 500 m2 hooneid. 
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