
 

              
 

SUVINE PONIKARIKAS 2022 
Üldjuhend 

 
Karikasarja eesmärk on arendada Eesti ponisporti – võimaldada alustavatele poniklassi sportlastele saada 
esimene võistluskogemus, anda võistluskogemust rahvuslikul tasemel ning selgitada välja parimad 
poniratsanikud.  

Karikasarja toetavad Ratsapood, QHP, Cavalor, Tondi Ratsaspordiklubi ja RSK FenEst Equestrian. 

OSALEMISE TINGIMUSED 

Vastavalt ERL poolt kehtestatud võistlustel osalemise tingimustele. Karikasari on avatud kuni 16-aastastele 
ratsanikele ponidel, kes on sõltuvalt turjakõrgusest liigitatud järgmiselt: 

‒ miniponid (VP<130) – turjakõrgus kuni 130 cm; 
‒ väikesed ponid (VP) – turjakõrgus 130,1 cm kuni 140 cm; 
‒ suured ponid (SP) – turjakõrgus 140,1 cm kuni 148 cm. 

Rautatud ponide puhul lisandub antud mõõtudele 1 cm. 

Hobuse passis on kohustuslik märge poni mõõtmise kohta vastavalt kehtivatele nõuetele. Vastav 
mõõtmistulemus peab olema ERL-is registreeritud (www.ratsanet.ee). 

Sportlasel on lubatud startida mitmel ponil (ühe poniga kaks starti erinevates klassides) ning ühel ponil on 
lubatud teha maksimaalselt kaks starti erinevate ratsanikega (samas klassis kuni 100 cm parkuurides).  

KARIKASARJA KLASSID  

„Algajad“ – esitleb FenEst Equestrian RSK 

Algajate klass on avatud kõigile poniratsanikele vähemalt 4-aastastel ponidel, kes on alustanud võistlemisega 
2021/2022 aastal ja ei ole hüpanud 85 cm või kõrgemat parkuuri.  

Osalejate andmeid kontrollitakse www.ratsanet.ee ja muudest võimalikest allikatest.  

NB! Algajate arvestuses saavad osaleda vaid need, kes antud klassis punkte koguvad. 

„Mini Cup“ – esitleb Tondi Ratsaspordiklubi 

Mini Cup on avatud poniratsanikele vähemalt 4-aastastel miniponidel. 

„Väike ring“ – esitleb Ratsapood 

Väike Ring on avatud kõigile poniratsanikele vähemalt 4-aastastel ponidel.  

„Keskmine ring“ - esitleb QHP 

Keskmine Ring on avatud kõigile poniratsanikele vähemalt 5-aastastel ponidel.  

„Suur ring“ – esitleb Cavalor 

Suur Ring on avatud kõigile poniratsanikele vähemalt 5-aastastel ponidel.  

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


 

 

 

 

KARIKASARJA ETAPID JA FINAAL 

Karikasari toimub välitingimustes aprillist septembrini. 

 „Mini Cup“ ja „Väike ring“ toimuvad sama parkuuri raames eraldi arvestustena, ülejäänud klassid toimuvad 
eraldi klasside või arvestustena vastavalt korraldaja võistlusjuhendile. 

Etapp Kuupäev Toimumise koht Algajad Mini Cup 
Väike 
ring 

Keskmine 
ring* 

Suur ring* 

I 30.04. Perila, Harjumaa 70 cm 65 cm 80 cm 90 cm 100 cm 

II 21-22.05. Niitvälja, Harjumaa 70 cm 65 cm 80 cm 90 cm 105 cm 

III 12.06. Kildu, Viljandimaa 70 cm 65 cm 80 cm 90 cm 105 cm 

IV 25-26.06. Perila, Harjumaa 70 cm 70 cm 80 cm 95 cm 110 cm 

V 22-24.07. Valgeranna, Pärnumaa 70 cm 70 cm 80 cm 95 cm 110 cm 

VI 6-07.08. Juurimaa, Raplamaa 70 cm 70 cm 80 cm 95 cm 110 cm 

Finaal 20-21.08. Niitvälja, Harjumaa 75 cm 70 cm 85 cm 100 cm 110 cm 

Etappidel on parkuuride artiklid korraldaja valikul. Finaalis – „Suur ring“ art. 238.2.2 (ühed ümberhüpped) 
ning  ülejäänud klassid  art. 238.2.2 + 245.3 (vahetud ümberhüpped).  

* ponidele turjakõrgusega kuni 140 cm on parkuurid 5 cm madalamad. 

Lisaks toimuvad: 

Võistkondlik arvestus Eggersmanni ponitiimidele 20.-21.08. Niitvälja finaalis. 

Poniratsutajate kostüümishow 22.-24.07. Valgeranna etapi raames.  

Nende kohta avaldatakse eraldi juhendid Ponikarika Instagrammis @ponikarikas. 

STARDIMAKSUD 

Stardimaksud etappidel 20 € ja finaalis 25 €. Iga etapi ja finaali korraldaja kasutab stardijärjekordade ja 
tulemuste kajastamiseks rakendust Equipe (www.online.equipe.com). 

AUTASUSTAMINE 

Etappidel ja finaalis toimub autasustamine vastavalt ERL Üldmäärustikule. Autasustatavatele esemelised 
auhinnad ja ponidele rosetid karikasarja toetajatelt.  

Karikasarja kokkuvõttes punktiarvestuse alusel autasustamine:  

▪ Algajate klassis esemelised auhinnad ja rosetid kolmele paremale. 

▪ Ülejäänud klassides kolmele paremale karikas, rosett, auhind ja võitjale tekk karikasarja toetajalt.  

PUNKTIARVESTUS 

▪ Punktiarvestus on sportlase põhine.  

▪ Sportlane võib startida mitmes klassis, kuid sarja punkte saab koguda ainult ühes, mille sportlane 
määrab karikasarja Instagrami kontol @ponikarikas oleva lingi kaudu. Kui sportlane jätab oma 
karikasarja klassi määramata, siis kogub ta punkte klassis, milles osales oma esimesel etapil ja kui 
sportlane osales mitmes klassis, siis kogub ta punkte neist kõrgeimas klassis. 

▪ Klassi ei saa sarja kestel vahetada. 

▪ Kui sportlane stardib oma karikasarja klassis mitmel ponil, siis:  
‒ etappidel läheb sarja punktiarvestusse parim tulemus; 
‒ finaalis peab ta võistlusele registreerimisel teatama karikasarja arvestuses osaleva poni nime (mitte 

hiljem kui 1 tund enne vastava võistlusklassi algust); 
‒ teistel ponidel osaletakse ainult sõiduarvestuses, nende tulemused elimineeritakse 

punktiarvestusest ning nende kohtade punktid antakse järgneva koha saavutanud sportlasele. 

http://www.online.equipe.com/


 

 

 

 

▪ Punkte antakse vastavalt parkuuri kõrgusele ja saavutatud kohale järgmiselt:  
‒ I-III etapp – 18, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 jne. 
‒ IV-VI (va Algajad ja Väike ring) ja Finaal - 20, 17, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 jne.  
‒ finaalis korrutatakse punktid koefitsiendiga 1,5. 

▪ Võistlustel kohti jagama jäänud sportlased saavad võrdse arvu punkte (vastavad kohapunktid liidetakse 
ning jagatakse sportlaste arvuga). 

▪ Finaalid on avatud kõigile poniklassi sportlastele, kuid karikasarja punktiarvestuses osalevad ainult need 
sportlased, kes on etappidelt kogunud vähemalt ühe punkti. 

▪ Sarja kokkuvõttes võrdse punktisumma korral määrab paremusjärjestuse parem tulemus finaalis. 

▪ Kokku toimub kuus etappi + finaal, millest arvesse läheb neli paremat etappi + finaal. 

LISAINFO 

Info kohtunike, rajameistri, sekretäri, korrapidaja, võistluse ajakava, parkuuride artiklite ja kõikide muude 
tingimuste kohta, mida ei ole reguleeritud käesoleva juhendiga, täpsustatakse iga etapi korraldaja 
võistlusjuhendis. Muud küsimused lahendab kohtunik või kohtunike kogu kohapeal. 

Karikasarja korraldaja ja punktide arvestuse pidaja:  

Ratsaspordiklubi FenEst Equestrian, Katrin Vellet, 56 600 950, katrin.vellet@gmail.com.  

 
Ponikarika info: Instagram @ponikarikas 

 

 

 

mailto:katrin.vellet@gmail.com

