
HARRASTAJATE KARIKASARI KOOLISÕIDUS 2018 

Üldjuhend  

Karikasarja eesmärgiks on julgustada harrastusratsutajaid võistlustel osalema,  

suurendada võistlejate arvu ja luua sõbralik ja motiveeriv raamistik koolisõidu  

harrastamiseks. 

Korraldajad:  

Aktiivsed koolisõidu harrastajad, esindaja Eliis Pääsuke, 56 600 124, Eliis.virves@gmail.com.  

Punktiarvestust peab Marietta Valle, mariettavalle@hotmail.com 

Karikasarja arvestused (tasemed): 

ABC, A, L-kergem 

Karikasarja etapid ja skeemid:  

I etapp   03.03         „Rahula koolisõit“     ABC1, A2, LK1 

II etapp    05.05             „Piira talli koolisõit“    ABC1, A2, LK1 

III etapp      19.05-20.05   „Liivaku kevadine koolisõit“  ABC1, A1, LK1 

IV etapp  02.06         „Pallase karikas“      ABC1, A1, LK4 

V etapp       21.07         „Kilgi talli koolisõit“    ABC1, A2, LK4 

Esimene etapp toimub sisemaneežis, järgnevad väliväljakutel ning kõik etapid toimuvad nimetatud võistluste   

avatud klasside raames. 

Võistlusväljaku suurus määratakse vastava etapi juhendis. 

Osavõtu tingimused:  

Vastavalt ERL võistlustel osalemise tingimustele, osalemiseks vajalik ERL harrastussportlase litsents. 

Võistlusel lubatakse osaleda hobustel, kes on nõuete kohaselt vaktsineeritud ja kelle tallis pole esinenud 

hobuste nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul.  

Autasustamine:  

Etappidel toimub vastava avatud klassi autasustamine vastavalt ERL Üldmäärustikule, auhinnafond 

täpsustatakse iga etapi juhendiga. Lisaks autasustatakse iga karikasarja arvestuse kolme paremat harrastajat 

rosetiga ja vastavalt etapi korraldaja võimalustele esemeliste auhindadega. 

Karikasarja kokkuvõttes autasustatakse iga arvestuse võitjat karikaga ja esemelise auhinnaga.  

Võitjate väljakuulutamine ja autasustamine toimub BDL-i raames. 

Karikasarja punktiarvestus:  

1. Punktiarvestus on ratsaniku põhine:  

- Sama ratsanik võib etappidel osaleda mitmes arvestuses, kuid sarja punkte saab koguda ainult ühes

 (vastavalt ABC, A või L-kergem), mille määrab oma esimesele osalemise etapile registreerimisel.  

- Kui ratsanik osaleb etapil oma määratud arvestuses mitmel hobusel, siis punktiarvestusse läheb ainult 

parim tulemus. 

2. Kokku toimub viis etappi, millest sarja kokkuvõttes läheb arvesse kolm paremat. 

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

selgitamiseks liidetakse kolme parema etapi punktid. 

4. Võrdse punktisumma korral jäävad ratsanikud karikasarja võitu jagama ja väljastatakse vastav arv 

auhindu ja karikaid. 

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.  
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