
TALENDIJAHT 2019 

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 peetud ABC klassides peab olema vähemalt 2 kohtunikku. 

 

KARIKASARJA ETAPID:  

1. etapp    02.03    Ihaste, Tartumaa                
2. etapp     19.04    Vääna, Harjumaa           
3. etapp        18. 05   Valgeranna, Pärnumaa 
4. etapp   26.05    Pallase Tallid, Lääne-Virumaa  
5. etapp   15.06    Maria Talu, Pärnumaa  
6. etapp    22.06    Kilgi Tall, Tartumaa 
7. etapp   20.07    Tartu Ratsakool, Tartumaa 
8. etapp   26.07    Perila Tallid, Harjumaa 
9. etapp    18.08    Anilepa Tall, Virumaa                  
10. etapp    20.08    Saksa RK, Tartumaa 
11. etapp   07.09    Piira Tall, Virumaa 

 

OSAVÕTU TINGIMUSED:  

mailto:eva-maria@online.ee


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

saavad A ja L klassis koguda vaid need, kes ei ole saavutanud 2019 hooajal SMV ja EMV arvestustes 60% või 

kõrgema tulemuse.  

ABC arvestuses saavad punkte koguda need, kellel pole Ratsanetis eelnevatelt hooaegadelt tulemust A või L 

tasemel. 

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 toetaja Hobukeskuse kinkekaartidega: 

1. koht – 50 eur Hobukeskuse kinkekaart 

2. koht – 40 eur Hobukeskuse kinkekaart 

3. koht – 30 eur Hobukeskuse kinkekaart 

4. koht – 20 eur Hobukeskuse kinkekaart 

5. koht – 10 eur Hobukeskuse kinkekaart 

Võitjate väljakuulutamine ja autasustamine toimub Piira Talli koolisõiduvõistluse raames 07. septembril. 

 

KARIKASARJA PUNKTIARVESTUS:  

1. Punktiarvestus on ratsaniku põhine:  

-    Sama ratsanik võib etappidel osaleda mitmes arvestuses, kuid sarja punkte saab koguda ainult ühes 
arvestuses (kas ABC Laste, A2 Laste või LK1 Ponide arvestuses). Kui ratsanik osaleb etappidel mitmes 
arvestuses, siis arvestatakse sarja punktid ainult kõrgeimas osaletud arvestuses. 

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

2. Kokku toimub üksteist (11) etappi, millest sarja kokkuvõttes läheb arvesse neli (4) etapi paremad 

tulemused. 

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

selgitamiseks liidetakse nelja (4) parema etapi punktid. 

4. Võrdse punktisumma korral loeb kõrgeima protsendiga  tulemus arvesse minevate etappide tulemuste 
seast. 



5. 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.  


