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KÄRDLA RAKEND   2 0 1 7 
COMBI CUP V etapp/ ERL Rakendispordi Karikasari 2017 II etapp 

 

JUHEND 
 
Toimumise aeg ja koht:  4.-5. august, 2017.a. Linnumäe Ratsabaas, Hiiumaa / GPS koordinaadid 58.986525, 22.764782 

Võistluse korraldajad:   Ratsaspordivõistluste Korraldamise MTÜ, Hiiumaa Ratsaspordiklubi MTÜ 

Võistluse direktor:      Hillar Talts (tel. 5066745), assistent Jaanus Berkmann (tel. 5041274) 

Kohtunike kogu:       Marko Villemson (peakohtunik), Varju Kuusemets, Milja Ardla 

Rajameister:          Hillar Talts 

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

Sekretariaat:          avatud mõlemal võistluspäeval 1 tund enne võistluse algust kuni 30 min peale võistluse lõppu.  

Võistluse korrapidaja:   Ingrid Pruual 

Osavõtu tingimused:    vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele ja karikasarjade üldjuhenditele.  

Võistlusklassid:        Klass nr. 1: Keskmine tase – FEI test 2*A/+25cm/orient. 7500m, 4 takistust 
ERL sarja „Suur Karikas“ II etapp 
Stardimaks 50€ / Esemelised auhinnad 

Klass nr. 2: Madalam tase – FEI test 1*B/+35cm /orient. 5500m, 3 takistust 
                    Avatud klass 

Stardimaks 50€ / Esemelised auhinnad 

Klass nr. 3: Madalam tase – kahevõistlus (FEI test 1*B/ +35cm) 
ERL sarja „Väike Karikas“ II etapp 
Stardimaks 40€ / Esemelised auhinnad 

Klass nr. 4: Madalam tase – kombineeritud maraton (+35cm + 1 maratonitakistus) 
Combi Cup V etapp  

                    Stardimaks 20€ / Esemelised auhinnad 

Veterinaaria:          Tiit Siiboja (tel. 5067241); osavõtt vastavalt kehtivatele vet.nõuetele 

Võistluse sepp:        Reimo Õunmaa (tel. 51 923 388) 

Arstiabi:             112, võistluspaigas esmaabi 

Autasustamine:        vastavalt ERL Üldmäärustikule.  

Inimeste majutus:      info Hiiumaa Turismi Infokeskus tel. 4622232 või www.hiiumaa.ee. Kohapeal telkimisvõimalus. 
                   Osavõtjad vastutavad ise oma majutuse eest! 

Hobuste majutus:      Väliboksid võistluspaigas 02.-07.08.17, hind koos km 60€ (sisaldab saepuru ja heina). 
Broneerimine hiljemalt 25.07.2017 aadressil boksikohad@gmail.com (Kadri Vollmer) - märkida  
hobuse nimi, sugu, omanik, kontaktisiku nimi ja telefon ning kasutamise kuupäevad. 

                    Broneeringu kinnitus saadetakse teile kolme päeva jooksul. Kinnituse mittesaamisel palume võtta  
                   uuesti ühendust. 

Boksi eest palume tasuda hiljemalt 28.07.2017 MTÜ Hiiumaa Ratsaspordiklubi,   

a/a EE051010220262828227. Selgituses märkida hobuse nimi. 

                    Väliboksid garanteeritakse ainult neile, kes on boksid broneerinud ning nende eest õigeaegselt  
                   tasunud! 

Kohapeal on võimalik bokse rentida ainult vabade bokside olemasolul (tasumine kohapeal sularahas  
enne boksi vastuvõtmist). 

Registreerimine:       hiljemalt 28.07.2017 www.ratsanet.ee kaudu. Vt ka lisainfot praamipiletite kohta!  
                   Hilisemad muudatused – voistlus@parkuur.ee  

Hilisemal registreerumisel on korraldajal õigus nõuda sisse stardimaks kahekordses ulatuses.  
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Vastutus:   Korraldajad ei võta endale vastustust materiaalsete või füüsiliste kahjustuste (sh õnnetused, 

vargused, haigestumised jms) eest, mis võivad juhtuda võistlejate, hobuste, hobuseomanike, 

tallimeeste või esindajatega enne võistlusi, võistluste ajal või peale võistlusi.  

Korraldajad soovitavad omada kindlustusi. 

Muu informatsioon:     Võistluspäevade algusajad võivad muutuda sõltuvalt osavõtjate arvust. 

Esialgsed stardijärjekorrad ja täpsustatud orienteeruv ajakava avaldatakse hiljemalt 03.08.2017.a.  
www.ratsanet.ee. Võistluse kodulehekülg www.olustveredrivingcup.ee. 

Muud sündmused:      Laupäeval, 05. augustil kell 21.00 Kärdla linnapargis rokilegend SMOKIE kontsert. 
Kontserdi tõmbab käima Karl-Erik Taukar band. 

 

 

 

- PRAAMIPILETITE SOETAMINE ROHUKÜLA-HELTERMAA-ROHUKÜLA LIINIL. 

Praamipiletid on võimalik osta internetikeskkonnast www.praamid.ee või sadamas kohapeal üldjärjekorras.  

Sobivaima ülesõiduaja tagamiseks ja ooteaja vältimiseks palume teha broneeringud võimalikult varakult! 

Kui keegi soovib korraldaja abi praamikoha broneerimisel, siis tulenevalt asjaolust, et parvlaevaühenduse operaatorfirma 
ja piletiostu tarkvarasüsteem on muutunud, palume neil, kel otse portaalist www.praamid.ee piletit soetada ei õnnestu, 
toimida järgmiselt:  
Sooritades võistlusele registreerimise www.ratsanet.ee enne 17.07.2017 leiate peale registreerumist võistluse profiililehelt 
lingi, millele klikkides avaneb Teil võimalus osta pileteid oma tiimi autodele www.praamid.ee keskkonnast neile kohtadele, 
mis on korraldaja poolt eelbroneeritud Kärdla Ratsupäevadel osalejatele.  
Alates 17. juulist Ratsaneti  kaudu piletite soetamine ei ole enam võimalik ning siis jääb võimalus soetada pileteid veel vabaks 
jäänud kohtadele tavakorras otse www.praamid.ee.  
Soovitame aktiivselt kasutada piletiostu võimalust www.ratsanet.ee kaudu, vastav link on kättesaadav ainult võistlusele 
registreerunud sportlastele ning linki on võimalik kasutada kuni 16.07.2017. 

Kui selgub, et mingil põhjusel peate sõidust loobuma, saate väljaostetud piletid www.praamid.ee portaalis tagasi müüa.  
Palume seda kindlasti teha, kuna siis avanevad võimalused teistele osalejatele, kel ei õnnestunud sobivaimale ajale piletit 
soetada.  

Arvestades, et parvlaevade üleveomahud on oluliselt kasvanud, ei tasu peljata ka üldjärjekorda. Praamid väljuvad iga 1,5 
tunni tagant ning ei ole välistatud selleks nädalavahetuseks ka lisapraami liinile tulek.  

Sujuvaks laevale laadimiseks peaks sadamas kohal olema min. 30 minutit enne Teie reisi väljumist. 
E-pileti soetanutel tuleb sõita otse E-pileti reale ja peatuda enne tõkkepuud. Automaatsüsteem loeb Teie auto numbri, 
kontrollib pileti kehtivust, avab tõkkepuu ja suunab teid edasi õigele reale. 
Igaks juhuks soovitame kaasa võtta Teie postkasti saadetud piletikinnituse väljatrüki või siis säilitada piletiostu kinnitus 
nutitelefoni postkastis juhuks, kui automaatlugejaga peaks mingi rike juhtuma. 

 
- PRAAMIPILETITE SOETAMINE TRIIGI-SÕRU-TRIIGI LIINIL. 

Sellel liinil korraldajatel kahjuks tänavu eelbroneeringu võimalust ei ole. 
Piletimüük sellel liinil on avatud 90 päeva enne pileti kuupäeva www.veeteed.com. Soovitame broneeringud teha esimesel 
võimalusel! 
Sadamas peab olema kohal min. 30 minutit enne praami väljumisaega! 
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VÕISTLUSE KAVA 

Reede, 04. august, 2017.a. 

 
Kell 10.00        Klass nr. 1       koolisõit FEI test 2*A (ERL Suur Karikas) 

                Klass nr. 2 ja 3   koolisõit FEI test 1*B (Avatud klass & ERL Väike Karikas) 
             
Orienteeruvalt  

Kell 15.00        Klass nr. 1       täpsussõit +25cm (ERL Suur Karikas) 

     Klass nr. 2 ja 3   täpsussõit +35cm (Avatud klass & ERL Väike Karikas) 
 
Orienteeruvalt 
Kell 18.00        Maratoniraja tutvustamine 
 

             
       
Laupäev, 05. august, 2017.a. 

Kell 09.00        Klass nr. 1   maraton orient. 7500m, 4 takistust (Suur Karikas) 

               Klass nr. 2    maraton orient. 5500m, 3 takistust (Avatud klass) 
 
Orienteeruvalt 
Kell 13.00        Klass nr. 4    kombineeritud maraton (Combi Cup) 
            
              
 


