
 

JUHEND 

Karikasarja eesmärk: arendada ratsasporti Pärnumaal ja anda motivatsiooni ratsaspordiga tegelemiseks 
lastele, noortele ja ratsaspordiga alustajatele. Sarja kokkuvõttes selguvad Pärnumaa Karikasarja 2022 võitjad  
takistussõidus. Oodatud osalema on kõik Pärnumaal treenivad ja elavad ning Pärnumaal registreeritud  
ratsaspordiklubide nimekirjas olevad sportlased.  

Karikasarja korraldajad: Pärnumaa Ratsaspordiklubi MTÜ, Valgeranna Ratsaspordiklubi, Massu Ratsaklubi 
MTÜ.  

Osavõtu tingimused: ERL poolt kehtestatud võistlustel osalemise tingimused. Karikasarja arvestuses 
võistlejad peavad igal etapil võistlustele registreerimisel märkima oma klassi, milles sarja punkte kogutakse.  

Karikasarja etapid ja toimumiskohad: 

I etapp 07.05.2022 Massu Kevad  

II etapp 14.05.2022 Valgeranna Kevad  

III etapp 18.06.2022 Tori Karikas  

IV etapp 02.07.2022 Massu Suvi  

V etapp 23.07.2022 Valgeranna Summer Cup 

VI etapp 03.09.2022 Massu Sügis  

Finaal 10.09.2022 Valgeranna Sügis 

Karikasarja klassid:  

Klass I            70 cm     Tulevikutähed - hobustel või ponidel võistlevad ratsanikud, kes on alustanud 
võistlemisega 2021 või hiljem ning ei ole hüpanud 85 cm või kõrgemat parkuuri. 
Osalejate andmeid kontrollitakse www.ratsanet.ee ja muudest võimalikest 
allikatest. 

Klass II       80-90 cm    Noored hobused - 4-5 aastased ja esimest hooaega* võistlevad hobused ning ponid 

* Esimest hooaega võistlev - 6-aastane või vanem hobune/poni, kes on alustanud  

takistussõidus võistlemisega 2022. Osalejate andmeid kontrollitakse www.ratsanet.ee ja 
muudest võimalikest allikatest. 

Klass III      80-90 cm    Poniratsanikud - kuni 16a ratsanikud ponidel 

Klass IV    90-100 cm    Lapsed - kuni 14a ratsanikud hobustel 

Klass V     90-100 cm    Harrastajad - vastavalt ERL harrastaja määratlusele 

Klass VI  110-120 cm    Avatud klass 

http://www.ratsanet.ee/
http://www.ratsanet.ee/


Karikasarja punktiarvestus:  

• Punktiarvestus on sportlase põhine. Sportlane võib startida mitmes klassis, aga sarja punkte saab ta 

koguda ainult ühes, mille määrab oma esimesel osalemise etapil. Klassi ei saa sarja kestel vahetada.  

• Sportlane võib startida mitmel hobusel, kuid sarja punktiarvestusse läheb ainult parim tulemus.  

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

ning jagatakse sportlaste arvuga).  

• Kokku toimub 7 etappi, millest arvestusse läheb 5 paremat etappi ja finaal  

• Võrdse punktisumma korral otsustab paremus finaalis.  

• Punkte antakse vastavalt saavutatud kohale järgmiselt: 20, 17, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 jne. 

• Finaalis korrutatakse punktid koefitsiendiga 1,5.  

• Igal etapil autasustatakse iga võistlusklassi 5 paremat rosetiga.  

• Sarja kokkuvõttes autasustatakse iga võistlusklassi 3 paremat karikaga ning eriauhinnaga sponsoritelt. 

Muu informatsioon: Kohtunikud, rajameister, sekretär, korrapidaja, ajakava, parkuuride artiklid ja kõik muud 

tingimused, mis pole reguleeritud käesoleva üldjuhendiga, fikseeritakse korraldajate poolt iga etapi juhendis 

eraldi.  

Muud küsimused lahendab kohtunike kogu kohapeal.  

Punktiarvestuse eest vastutab Agris Juhkov, tel 5200524, rskparnumaa@gmail.com   

Karikasarja toetavad: 
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