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FAIR PLAY PONIKARIKAS 2018 

 

Üldjuhend 

 
Karikasarja eesmärk on arendada Eesti ponisporti - selgitada välja parimad poniratsanikud 

ning pakkuda võistluskogemust rahvuslikul tasemel. Samuti tunnustada ponisportlaste 

treenereid.  
 

Etappide ajastamine aitab poniratsutajatel valmistuda 2018.a Eesti meistrivõistlusteks.  
 

2018.a. toetab karikasarja auhinnaliste esemetega Fair Play (Hobukeskus, Tige Tihane OÜ) ja 

Eggersmann (Helia Puit AS).  

 

Osalemise tingimused 

Vastavalt ERL poolt kehtestatud võistlustel osalemise tingimustele. Karikasari on avatud poniklassi 

sportlastele – kuni 16-aastased ratsanikud ponidel turjakõrgusega kuni 148 cm. 

Hobuse passis on kohustuslik märge poni mõõtmise kohta vastavalt kehtivatele nõuetele. Vastav 

mõõtmistulemus peab olema ERL-is registreeritud (www.ratsanet.ee). 

Sportlasel on lubatud startida maksimaalselt kahel ponil (ühe poniga kaks starti, kokku neli starti) 

ning ühel ponil on lubatud teha maksimaalselt kaks starti erinevate ratsanikega (samas klassis kuni 

100 cm parkuurides).  

 

Karikasarja klassid  

Väike ring – etappidel 90 või 95 cm, artikkel korraldaja valikul. Finaalis 95 cm, art. 238.2.2, ühed 

ümberhüpped.  

▪ Võistlev poni peab olema vähemalt 4-aastane ja ponidele turjakõrgusega kuni 140 cm (VP) on 

parkuurid 5 cm madalamad. 

Suur ring - etappidel 105 või 110 cm, artikkel korraldaja valikul. Finaalis 110 cm, art. 238.2.2, ühed 

ümberhüpped.  

▪ Võistlev poni peab olema vähemalt 5-aastane ja ponidele turjakõrgusega kuni 140 cm (VP) on 

parkuurid 5 cm madalamad. 

 

Karikasarja etapid ja finaalid  

Karikasari toimub välitingimustes (liivaväljak) maist septembrini ning parkuurid viiakse läbi eraldi 

klasside või arvestustena vastavalt iga etapi korraldaja juhendile.  

Etapp    Kuupäev  Toimumise koht        Väike ring    Suur ring 

1. etapp    27.05    Maria Talu, Pärnumaa          90 cm      105 cm 

2. etapp    09-10.06         Vanamõisa, Harjumaa         90 cm      105 cm 

3. etapp    01.07    Juurimaa, Raplamaa           90 cm      105 cm 

4. etapp    07.07          Jüri, Harjumaa            95 cm   110 cm 

5. etapp    02-05.08  Linnumäe, Hiiumaa           95 cm      110 cm 

Finaalid    25.08    Juurimaa, Raplamaa        95 cm    110 cm  

  

http://www.ratsanet.ee/
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Stardimaksud 

Stardimaksud etappidel maksimaalselt 15 €, finaalis võistluse korraldaja valikul. 

 

Autasustamine 

Etappidel ja finaalis toimub autasustamine vastavalt ERL Üldmäärustikule, autasustatavatele 

esemelised auhinnad toetaja Fair Play ja sarja korraldaja poolt.  

Karikasarja kokkuvõttes autasustatakse punktiarvestuse alusel mõlemas klassis kolme paremat 

sportlast karikaga ja sarja võitjat lisaks auhinnatekiga karikasarja toetaja Fair Play poolt. 

Lisaks premeeritakse karikasarja finaalis mõlemas klassis esikolmikusse jõudnud sportlaste 

treenereid preemiaga 150 €, 100 €, 50 €. Treeneri määratlemine toimub ratsanet.ee andmete või nende 

puudumisel ratsutaja ütluste järgi. Toetajaks perekond Närep. 

Võistkondlikus arvestuses autasustatakse võitjaid Fair Play jopedega, kolme esimest võistkonda 

rosettidega. Eggersmann autasustab võitjaid tekkide ja söötadega, teise ja kolmanda koha võitjaid 

esemeliste auhindadega. 

 

Individuaalne punktiarvestus 

▪ Punktiarvestus on sportlase põhine.  

Sportlane võib startida mõlemas klassis, kuid sarja punkte saab koguda ainult ühes klassis, mille 

määrab oma esimesele osalemise etapile registreerimisel. Klassi ei saa sarja kestel vahetada. 

▪ Kui sportlane stardib oma määratud klassis kahel ponil, siis  

- etappidel läheb sarja punktiarvestusse parem tulemus; 

- finaalis peab ta võistlusele registreerimisel teatama karikasarja arvestuses osaleva poni. 

Teisel ponil osaletakse ainult sõiduarvestuses, nende tulemused elimineeritakse 

punktiarvestusest ning nende kohtade punktid antakse järgmise koha saavutanud sportlasele. 

▪ Punkte antakse vastavalt saavutatud kohale järgmiselt: 20, 17, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 

3, 2, 1, 1 jne. 

▪ Võistlustel kohti jagama jäänud sportlased saavad võrdse arvu punkte (vastavad kohapunktid 

liidetakse ning jagatakse sportlaste arvuga). 

▪ Kokku toimub viis etappi + finaal, millest arvesse läheb kolm paremat etappi + finaal. 

▪ Väikese ja suure ringi finaalid on avatud kõigile poniklassi sportlastele, kuid karikasarja 

punktiarvestuses osalevad ainult sportlased, kes on etappidelt kogunud vähemalt ühe punkti.  

▪ Finaalis korrutatakse punktid koefitsiendiga 1,5. 

▪ Sarja kokkuvõttes võrdse punktisumma korral määrab paremusjärjestuse parem tulemus finaalis. 

 

Võistkondlik arvestus 

▪ Võistkondlikus arvestuses osalemiseks peavad mõlema ringi sportlased teatama oma osalemise 

soovist hiljemalt 21.05.2018 aadressil kristina@hobukeskus.ee.  

- Võistkonnad moodustatakse loosimise teel sarja esimesel etapil. Iga soovi avaldanud Suure 

ringi sportlane loosib enda võistkonnakaaslasteks kaks Väikese ringi sportlast, ühiselt 

valitakse oma võistkonnale nimi.  

- Võistkondade arv sõltub soovi avaldanud Suure ringi sportlaste arvust.  

- Sõltuvalt loosis osalevate sportlaste arvust võib vajadusel võistkond olla ka kaheliikmeline. 

- Võistkond peab osalema vähemalt kolmel etapil ja finaalis. 

▪ Võistkonna punktiarvestusse arvatakse igalt etapilt ja finaalist kahe parema liikme 

individuaalselt teenitud sarjapunktid. 

▪ Sarja kokkuvõttes liidetakse punktiarvestuses kolme parema etapi ja finaali punktid. 

mailto:kristina@hobukeskus.ee
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Lisainfo 

Info kohtunike, rajameistri, sekretäri, korrapidaja, võistluse ajakava, parkuuride artiklite ja kõikide 

muude tingimuste kohta, mida ei ole reguleeritud käesoleva juhendiga, täpsustatakse iga etapi 

korraldaja võistlusjuhendis. Muud küsimused lahendab kohtunike kogu kohapeal. 

 

Sarja info kajastamine – Hobukeskus’e sotsiaalmeedia kanalites. 

 

Karikasarja kontaktisik: Katrin Vellet, 56 600 950  

Punktiarvestuse pidaja: Ave Talts, 5136847, ave@ratsaliit.ee.  

mailto:ave@ratsaliit.ee

