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KOOLISÕIDUSARJA TULEVIKUTÄHED 2015 Finaal 

JUHEND 

Toimumise aeg ja koht: 02.10.2015, Tallinn, Saku Suurhall 

Võistlustingimused:  võistlusväljak – 30 x 60m liiv; soojendusväljak – 20 x 40m, liiv 

Võistluse korraldaja:  Eesti Ratsaspordi Liit 

Võistluse direktor:   Siim Nõmmoja, mob. 5036102  

Peakohtunik:     Eva-Maria Vint-Warmington (EST), 53334495 

Kohtunike kogu: Larysa Velyka (UKR), Nataliya Petukhova (BLR), Yuri Romanov (RUS),  
 Mariano Santos Redondo (ESP). 

Võistluse sekretär:   Ave Talts, 5136847, voistlus@parkuur.ee  

Sekretariaat:     Avatud 1 tund enne võistluse algust kuni 30 min peale võistluse lõppu  

Korrapidaja:     Liidia Unt  

Arstiabi:      Info sekretariaadist või tel. 112 

Veterinaaria:     vastavalt kehtivatele vet. nõuetele. Tiit Siiboja, 5067241 

Osavõtu tingimused: vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele ning sarja  
 Tulevikutähed 2015 üldjuhendile. 
 Finaali pääsevad 3 parimat võistluspaari järgmistest vanuseklassidest: 

• Lapsed 
• Poniratsanikud 
• Juuniorid 
• Noored 

Kvalifikatsiooniks lähevad arvesse võistluspaari 3 paremat tulemust. Võistleja võis 
koguda punkte sarja erinevates arvestustes, kuid finaali ülesandmine tuleb teha ühes 
valitud arvestuses. 
Võrdsete punktisummade juures läheb finaali kvalifitseerumisel arvesse parem keskmine 
tulemus hooaja jooksul sõidetud muusikalistest vabakavadest. 
Finaalis peab võistleja osalema samal hobusel, kellega saavutati kvalifikatsioonitulemus. 
Vet tõendiga kinnitatud hobuse haiguse, lonke vms. korral on ERL koostöös võistluse  
korraldustoimkonnaga õigus kaaluda võimalust hobuse asendamiseks. 
Kui keegi finaali pääsenutest mingil põhjusel finaalis osalemisest loobub, antakse  
koht edasi sarja edetabeli järgmisele paarile. 

Autasustamine: Vastavalt ERL Üldmäärustikule hiljemalt 10 min. peale klasside lõppu. 
Autasustamisele kutsutakse kõik osalejad, vanuseklasside kaupa.  
Auhinnad on esemelised, hobustele rosetid. Võitjatele auhinnatekk. 
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Registreerimine:   Kuni 10. september 2015. a www.ratsanet.ee kaudu. 
Iga vanuseklassi 3 finaali pääsejat selguvad registreerunute hulgast pärast viimast 
kvalifikatsioonivõistlust 20. septembril. Ülejäänud registreerunud jäävad nn. ootelehele,  
ehk siis kui keegi finaali pääsenutest loobub, läheb osalemisõigus paremuselt järgmisele. 
NB! Kui selleks kuupäevaks registreeritud pole, loetakse võistleja mitteregistreerunuks ja  
oma kohast loobunuks ning osalusõigus läheb paremuselt järgmisele. 

Hobuste majutus:   Ei pakuta 

Vastutus:      Korraldajad ei vastuta materiaalsete või füüsiliste kahjustuste (sh õnnetuste,  
         varguste, haigestumiste jms), mis võivad juhtuda võistlejate, hobuste,  
         hobuseomanike, tallimeeste või esindajatega enne võistlusi, võistluste ajal  
         või peale võistlusi. Korraldajad soovitavad omada vastavaid kindlustusi. 

Täiendav info: Juhendis määratlemata küsimused lahendatakse kohtunike kogu poolt koha peal.  
 Stardijärjekord ja täpsustatud algusaeg avaldatakse hiljemalt 01.10.2015 

www.tallinnhorseshow.ee.  
 

 

VÕISTLUSE KAVA 

 
Orienteeruv algus kell 22:00 

  
      Programm nr. 1, skeem L25 

Lapsed (kuni 16a) 
      Stardimaks:   30€ 
 

Programm nr. 2, skeem L25 
Poniratsanikud (kuni 16a) 

      Stardimaks:   30€ 
 
      Programm nr. 3, skeem L31 

Juuniorid (kuni 18a) 
      Stardimaks:   30€ 
 
      Programm nr. 4, skeem M20 

Noored (kuni 21a) 
      Stardimaks:   30€ 
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