
TALENDIJAHT 2020 

ERL KARIKASARI KOOLISÕIDUS  

 

ÜLDJUHEND  

Karikasarja eesmärgiks on tuua koolisõidu juurde tublisid ja andekaid lapsi ning poniratsutajaid,  
seeläbi luues soodsat kasvupinnast meie koolisõidu noortespordi koondistele. 

 

KORRALDAJAD:  

Eesti Ratsaspordi Liit, Eva-Maria Vint-Warmington, 53334495, eva-maria@online.ee 

 

KARIKASARJA ARVESTUSED JA SKEEMID: 

ABC  Lapsed kuni 14 a.    – ABC1 
A   Lapsed kuni 14 a.    – A2 
LK  Poniratsutajad kuni 16 a.  – LK1 
 
NB! Talendijahi sarja arvestuse ABC klassides peab olema vähemalt 2 kohtunikku. 

 

KARIKASARJA ETAPID:  

1. etapp     06.06    Pallase Tallid, Lääne-Virumaa 
2. etapp     20.06    Pallase Tallid, Lääne-Virumaa 
3. etapp     27.06    Madise koolisõit, Lääne-Virumaa 
4. etapp     11.07    Pallase Tallid, Lääne-Virumaa 
5. etapp     18.07    Perila Tallid, Harjumaa 
6. etapp      25.07    Tartu Ratsakool, Tartumaa                  
7. etapp      01.08    Perila Tallid, Harjumaa 
8. etapp     20.08    Saksa Ratsakeskus, Tartumaa 
9. etapp     23.08    Madise koolisõit, Lääne-Virumaa 
10. Etapp (Finaal)  29.08    Pallase Tallid, Lääne-Virumaa 

 
 
 
 
 
 

mailto:eva-maria@online.ee


OSAVÕTU TINGIMUSED:  

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

Punktide kogumine: 

A ja L klass – ratsanikud, kes ei ole saavutanud 2020 ega eelmistel hooaegadel SMV ja EMV arvestustes 60% 

või kõrgemat tulemust.  

ABC klass – ratsanikud, kellel ei ole Ratsanetis eelnevatelt hooaegadelt A või L tasemel 60% või kõrgemat 

tulemust ega ole saavutanud 2020 ega eelmistel hooaegadel SMV ja EMV arvestustes 60% või kõrgemat 

tulemust.  

Alates 1. etapist kantakse punktitabelisse kõik osalejad, aga pärast SMV ja EMV toimumist kuuluvad SMV ja 

EMV arvestustes 60% või kõrgema tulemuse saavutanud osalejad punktitabelist eemaldamisele. 

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 igas klassis vähemalt viiele (5) paremale ERL poolt. 

Karikasarja kokkuvõttes autasustatakse iga arvestuse kolme (3) parimat ERL karikatega ning viite (5) paremat 
sarja toetajate poolt välja pandud auhindadega:  

ABC arvestus – ea.St 

A arvestus – Ratsane OÜ 

L ponide arvestus – Pallase Tallid  

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

 

KARIKASARJA PUNKTIARVESTUS:  

1. Punktiarvestus on ratsaniku põhine:  

-    Sama ratsanik võib etappidel osaleda mitmes arvestuses, kuid sarja punkte saab koguda ainult ühes nn. 
põhiarvestuses (kas ABC Laste, A2 Laste või LK1 Ponide arvestuses). Kui ratsanik osaleb etappidel mitmes 
arvestuses, siis loetakse põhiarvestuseks kõrgeimat osaletud arvestust. 

-    Hooaja jooksul on ratsanikul 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. 

- Kui ratsanik osaleb etapil ühes arvestuses mitmel hobusel/ponil, siis punktiarvestusse läheb ainult parim 
tulemus. 



2. Kokku toimub kümme (10) etappi, millest sarja kokkuvõttes läheb arvesse nelja (4) 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 nelja (4) 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: 

ABC LAPSED – EA.ST 

 

ea.St - ratsariiete ajatu disain, sportlik elegants ja maksimaalne 

mugavus. Meie FB fännilehel on huvilistel võimalik tutvuda pikema kirjutisega ning ka toodetega. 

https://www.facebook.com/eaSt-ratsariided-466562810586165/ 

Kontakt: Jaana Luha, Tel +372 520 7733, info@eggersmann.ee 

 

A LAPSED – RATSANE OÜ  

 

Ratsane on pood, mis alustas küll väga tagasihoidlikus mahus, kuid nüüdseks on kasvanud 

Lõuna-Eestis üheks suurimaks poeks ning vägisi kasvab aina edasi. 

Meie peamine turustatav bränd on nooruslik, innovatiivne ja üle maailma kiiresti 

populaarsust koguv QHP (Quality Horse Products) Hollandist. Meie eesmärk on rahulolev ja 

hästi nõustatud klient. 

https://www.facebook.com/ratsane.ou/ 

Kontakt: Triin Lepik, +372 51938211, info@ratsane.eu 
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L PONID – PALLASE TALLID 

Pallase tall asub looduslikult kaunis kohas Lääne-Virumaal Kadrina vallas Arbavere 

külas. 

Ratsakompleksi kuuluvad tall 25 hobusele, välitall, maneež, valgustusega väliplats 
mõõtmetega 32×62 m, muruplats, puhkemaja ning suured karjamaad hobuste suviseks 
karjatusperioodiks. 
Pallase tall pakub klientidele hobumajutuse teenust ning kasvatab oma hobuseid. 
Tallis saab korraldada ratsavõistluseid üritusi ning erinevaid koolitusi. 
Puhkemaja on kahekorruseline. Esimesel korrusel asuvad kahekohalised toad, suur saal, köök, WC, dušš ja saun. Teisel 
korrusel on kaks kahekohalist tuba, sviit, pesuruum. Puhkemaja õuel on kümblustünn. Kaasaegses sisustatud köögis on 
söögitegemise võimalus. 
Puhkemaja sobib nii peo pidamiseks, puhkamiseks kui ka väiksemat sorti (max 30 inimest) seminari läbiviimiseks.  
 
Facebooki leht: https://www.facebook.com/pallase.tall1 
 
Puhkemaja koduleht: http://pallasepuhkemaja.weebly.com/ 
 
Kontakt: 
Vello Luts, 56 918 454, lutsvello@gmail.com 
Karoli Kesküll 56 859 151, pallasetall@hotmail.com 
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