
 

CWD SUVINE KARIKASARI 
Üldjuhend 

 
Karikasarja toetaja on CWD ning koostööpartnerid Horse Transport Estonia, Perila Tallid, Steval Equestrian, Imperial 
Gramina Equistore ja Ellak Invest OÜ. 

OSALEMISE TINGIMUSED 

Sarja klassid on etappidel ja finaalis avatud kõigile sportlastele, kes vastavad ERL poolt kehtestatud võistlustel 
osalemise tingimustele, kuid sarja punktarvestuses osalevad ainult need sportlased, kes on määranud oma sarja klassi 
ning tasunud sarjas osalemise tasu vastavalt käesolevale juhendile. 

SARJA ETAPID JA FINAAL 

Karikasarja etappidel ja finaalis toimub neli erineval kõrgusel klassi. 

Etapp Kuupäev Toimumise koht Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 

I 01.05. Perila Kevad 90 cm 110 cm 120 cm 130-140 cm 

II 25.-26.06. Perila Jaan 90-100 cm 110 cm 120 cm 130-140 cm 

III 09.-10.07. Perila Suvi 90-100 cm 110 cm 120 cm 130-140 cm 

Finaal 28.-31.07. Perila Summer Show 105 cm 115 cm 125 cm 135 cm 

Lisaks toimub finaalis eraldi handicapiga klass, kuhu pääsevad võistlema sarja finaalsõitude ja punktiarvestuse alusel 
kvalitseerunud sportlased.  

SARJA PUNKTIARVESTUS 

Sarja arvestuses osalevad ainult stardid, mille eest on tasutud sarjas osalemise tasu ning punktiarvestusel lähtutakse 
järgnevast:   

▪ Punktiarvestus on sportlase põhine ning punkte kogutakse ühte ühisesse punktitabelisse.  

▪ Sportlane võib startida mitmes klassis, kuid sarja punkte saab ta koguda igal etapil ainult ühes, mis võib etappidel 
olla erinev.  

▪ Sportlane võib oma määratud klassis osaleda sarja arvestuses mitme hobusega, kuid sarja punkte saab ta ainult 
oma parima tulemuse eest ning teistel hobustel saavutatud tulemused elimineeritakse punktiarvestusest ja nende 
kohtade punktid antakse sarja arvestuses järgnevatele sportlasele. 

▪ Sportlane määrab oma sarja arvestusse mineva klassi ning stardi(d) vastavale etapile või finaali registreerudes 
Ratsanetis märkuste lahtris või kohapeal sekretariaadis, kuid mitte hiljem kui 1 tund enne vastava klassi algust.  

▪ Punkte antakse etappidel kõikides klassides järgmiselt: 

20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 jne 

▪ Finaalis osalevad punktiarvestuses ainult need sportlased, kes on etappidelt kogunud vähemalt ühe punkti. 
Finaalis korrutatakse punktid koefitsiendiga 1,5. 

▪ Sõiduarvestuses kohti jagama jäänud sportlased saavad võrdse arvu punkte (vastavad kohapunktid liidetakse ning 
jagatakse sportlaste arvuga). 

▪ Sarja kokkuvõttes võrdse punktisumma korral määravad paremusjärjestuse kõrgemad punktid finaalis. Kui need 
on ka võrdsed, siis saab paremuse sportlane, kes sai punktid kõrgemas klassis.  

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

SARJAS OSALEMISE TASU 

Võistlusjuhendiga määratud stardimaksule lisandub sarjas osalemise tasu: etappidel 5€ ning finaalis 25€. 
 



 

 

 

 

SARJA AUTASUSTAMINE 

Etappidel ja finaalis toimub sõiduarvestustes autasustamine vastavalt ERL Üldmäärustikule. Sarja arvestuses iga klassi 
parimale valtrap Horse Transport Estonia poolt. 

Sarja kokkuvõttes autasustatakse punktiarvestuse alusel viite paremat sarja toetaja CWD poolt kinkekaartidega 
(400€/300€/200€/100€/50€). Lisaks Gramina Equistore ja Imperiali poolt esemelised auhinnad: 

- 1. koht      Parlanti saapad või Z1 poolsaapad ja säärised  

- 2. koht      Antarès Eclipse või Classic turvakiiver    
- 3. koht      Equilibrium massaažipadi 

- 4.-10. koht      Mattes valtrapid 

- 11.-30. koht   Imperiali poolt sööda- ja kommikotid 

HANDICAP KLASS 
Sarja finaalis toimub lisaks handicapiga 120/125/130 cm klass, kuhu kvalifitseeruvad sarja finaalsõitudes osalenud 
võistluspaarid järgmistel tingimustel: 

▪ Kvalifitseerumiseks peab finaalsõidus olema tasutud sarjas osalemise tasu, kvalifitseeruda saavad ka võistluspaarid, 
kes finaalis sarja punkte ei kogu, kuid maksavad nimetatud tasu. 

▪ Handicap klassi pääsevad edasi: 

- Klass 2 finaalsõidu 5 paremat handicapi kõrgusele 120 cm 

- Klass 3 finaalsõidu 5 paremat handicapi kõrgusele 125 cm 

- Klass 4 finaalsõidu 5 paremat handicapi kõrgusele 130 cm 

- Sarja kokkuvõttes punktiarvestuse 5 paremat, handicapi kõrgus vastavalt finaalis hüpatud kõrgusele nagu eelpool 
toodud 

▪ Handicapis kehtivad hobustele järgmised piirangud: 

- Kõrgusel 120 – hobune ei ole eelnevalt 2021. ja 2022. a. osalenud 130 cm ja kõrgemates parkuurides  

- Kõrgusel 125 – hobune ei ole eelnevalt 2021. ja 2022. a. osalenud 140 cm ja kõrgemates parkuurides  

▪ Handicapis saab iga sportlane teha ühe stardi.  

- Kui sportane kvalifitseerub nii finaalsõidu kui sarja punktiarvestuse alusel, siis pääseb ta edasi finaalsõidu alusel 
ning sarja arvestuse koht läheb paremuselt järgmisele. 

- Kui finaalsõidus sportlane osaleb ja kvalifitseerub mitme hobusega, siis handicapis saab ta osaleda neist ainult 
ühega, mille ta ise valib, ning vabanenud koht läheb paremuselt järgmisele. 

- Kui sportlane kvalifitseerub mitmes finaalsõidus, siis handicapis saab ta osaleda ühe kvalifikatsiooni alusel, mille 
ta ise valib, ning vabanenud koht läheb paremuselt järgmisele. 

▪ Kui kvalifitseerunud sportlane loobub osalemisest, siis vabaneb koht paremuselt järgmisele. 

HANDICAPI AUTASUSTAMINE 

Autasustatakse seitset paremat: võitjale CWD CLASSIC 2022 sadul (väärtus 3800 €), 2.-7. koha auhinnafond min 3000€ 

LISAINFO 

Info kohtunike, rajameistri, sekretäri, korrapidaja, võistluse ajakava, parkuuride artiklite ja kõikide muude tingimuste 
kohta, mida ei ole reguleeritud käesoleva juhendiga, täpsustatakse iga konkreetse võistlusjuhendiga. Muud küsimused 
lahendab kohtunik või kohtunike kogu kohapeal. 

Sarja korraldaja: MTÜ Perila Tallid,  

Sarja punktiarvestuse eest vastutab: Ave Talts, tel 5136847, ratsavoistlus@gmail.com  

 

 

 

ELLAK INVEST OÜ 
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