
 

KARIKASARI TARTUMAA MEISTRID 2021 

 

Karikasarja eesmärk:  

Selgitada välja Tartumaa andekamad sportlased ja harrastusratsutajad. Luua võimalus  

ratsaspordi Sinise Märgi ja III järgu nõuete täitmiseks. Õpetada sportlasi ja treenereid 

koostama ning järgima treening- ja võistlusgraafikut. 

 

Karikasarja korraldajad:  

Pärna RSK (Pärna talu), Nõo RK (Ecu Tall), Tartu Ratsakool, Tartu Kalevi RK (Ihaste 

Ratsakeskus ja Kilgi tall), Liivimaa RK (Saksa Ratsutamiskompleks).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osavõtu tingimused:  

ERL poolt kehtestatud võistlustel osalemise tingimused.  

Karikasarja arvestuses võistlejad peavad igal etapil võistlustele registreerumisel märkima 

märkuste lahtrisse soovi võistelda karikasarja arvestuses. 

Viimasel kahel etapil (V ja VI etapp) saavad karikasarja arvestuses võistelda ainult need 

võistlejad, kes on karikasarja arvestuses osalenud vähemalt ühel varasemal etapil. 

 

Karikasarja etapid ja toimumiskohad:  

I etapp 23.05.2021 KS Ecu Tallid  

II etapp 05.06.2021 TS Pärna Talu 

III etapp 19.06.2021 TS Ihaste Ratsakeskus 

IV etapp 10.07.2021 KS Kilgi Tall 

V etapp 24.07.2021 KS Tartu Ratsakool 

VI etapp 22.08.2021 TS Saksa Ratsakool 



Karikasarja klassid:  

Klass I 60-70 cm + ABC skeem  Tutvumisklass  

Klass II 90 cm + A skeem   Harrastajad  

Klass III 100 cm + A skeem   Avatud  

 

Karikasarja punktiarvestus:  

• Punktiarvestus on sportlase põhine. Sportlane võib startida kahes 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 6 etappi, millest arvestusse läheb 3 paremat järgmiselt: 2 x TS + 1 x KS 

või 1 x TS + 2 x KS.  

• Mõlemal alal, nii kooli- kui takistussõidus, kasutatakse ühtset punktitabelit:  

 

Saavutatud koht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Punktid 20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 … 

 

• Võrdse punktisumma korral määrab paremusjärjestuse parem tulemus viimasel, VI 

etapil.  

• Igal etapil autasustatakse iga võistlusklassi 3 parimat rosetiga. 

• Sarja kokkuvõttes autasustatakse iga võistlusklassi 3 paremat karikaga ning 

eriauhinnaga sponsoritelt. 

 

Muu informatsioon:  

Kohtunikud, rajameister, sekretär, korrapidaja, ajakava, parkuuride artiklid, skeemide 

nimetused 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 Helena Lill, tel 56 646 406, hhelena.lill@gmail.com  

 



Karikasarja toetavad:  

  


