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VÕISTLUSSARI KOOLISÕIDUTÄHED 2014  

1. SARJA EESMÄRK:  

Elavdada koolisõiduvõistluste korraldamist ning 
koolisõiduvõistlustest osavõttu kogu Eesti piires, julgustades ERL 
kalenderplaani võistluste korraldamist ka väljaspool traditsiooniliselt 
aktiivseid koolsõidupiirkondi. 

 

2. TOIMUMISE PERIOOD: 

Võistlussari viiakse läbi kogu 2014 võistlushooaja jooksul. Võitjad 
selguvad vastavalt punktitabelile ning auhinnad antakse kätte 
aastalõpuüritusel, mis toimub pärast hooaja viimast võistlust ning 
mille kuupäev määratakse kindlaks maikuu alguses kui ERL 
kalenderplaan on lõplikult kinnitatud. 

 

3. SARJAS OSALEVAD VÕISTLUSED:  

Võistlussarjas osalevad kõik ERL rahvuslikud koolisõiduvõistlused, 
mis toimuvad 2014 võistlushooaja jooksul. Etappide korraldaja EI 
PEA pakkuma kõiki klasse ega arvestusi, punkte kogutakse neist 
klassidest mis on antud võistlusel kavas.  

 

4. OSALEMISE TINGIMUSED: 

Võistlussarjast võivad osa võtta kõik koolisõitjad, kes võistlevad sarja raames pakutavates võistlusarvestustes, ERL 
reeglite kohaselt.  

NB! Kõigil ratsanikel peab olema ERL poolt välja antud RK (Rohelise Kaardi) number ja kõik hobused peavad 
olema ERLis registreeritud (www.ratsanet.ee).  

Võistleja võib sama hobusega punkte koguda kahel kõrvuti asuval raskusastmel, näiteks A /L või L /M jne. Kui 
võistleja osaleb ühel võistlusel mitmel hobusel või mitmes skeemis samal tasemel, siis saab ta sellelt võistluselt 
punktiarvestusse kõige parema tulemuse punktid. 
 

5. PUNKTIDE KOGUMISEKS MÄÄRATUD VÕISTLUSED JA ARVESTUSED:  

 

Võistlejad teenivad punkte kõikidelt 2014.a. hooajal Eestis toimunud ERL kalenderplaani võistlustelt, v.a. EMV, 
Baltic Dressage Cup ja FEI World Dressage Challenge.  
Edetabelit peetakse ratsaniku põhiselt, v.a. noorhobuste klassid, kus arvestus toimub hobusepõhiselt.  
Punkte kogutakse erinevatel tasemetel (A kuni R kergem). Erinevate tasemete sees on ära märgitud järgmised 
eriarvestused: 

http://www.ratsanet.ee/
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 R kergem 

 M > Noored 

 L raskem > Juuniorid 

 L kergem > Poniratsanikud 

 A > Lapsed / Harrastajad 

 4-5 a. noorhobused A tasemel (kollegiaalsed klassid NH4 ja NH5) 

 5-6 a. noorhobused L tasemel (kollegiaalsed klassid NH6) 

Eriarvestustes võistlevad ratsutajad koguvad oma vanuse või staatuse järgi punkte kõikidelt võistlustelt, kus 
pakutakse vastavat raskustaset, olenemata sellest kas korraldajad pakuvad vastavat eriarvestust või ei. 
 
Näiteks kui juunior võistleb avatud LR klassis, siis kogub ta punkte Juunioride arvestuses. 
Kui juunior aga võistleb avatud M-klassis, siis kogub ta punkte Noorte arvestuses. 
Kuna eriarvestused on tasemete üldarvestuste sees, siis osalevad Noored, Juuniorid, Poniratsanikud, Lapsed ja 
Harrastajad ka üldarvestustes, eriarvestuses võistlevad ratsutajad on sama taseme üldarvestuse tabelis parema 
ülevaate saamiseks märgitud erineva värviga. 

 

6. PUNKTIDE ARVESTAMISE PÕHIMÕTE  JA SARJA VÕITJAD :  

Punkte kogutakse vastavalt võistlustasemele ja tulemuse täiskohtadeni ümardatud  % määrale. Händikäpiga 
võistlusklassides saab iga paar punkte vastavalt oma sõidetud skeemi tasemele. 
Arvestusse lähevad: 
R ja M tasemelt – 3 parimat tulemust 
A ja L tasemelt – 5 parimat tulemust 
NH klassid – 3 parimat tulemust 
Sarja võitjad on iga arvestuse parimad, kes koguvad hooaja lõpus kõrgeima punktitulemuse. 
Võrdse punktitulemuse korral annab paremuse osaletud võistluste suurem arv. 

 

7. SPONSOREERITUD KLASSID:  

Uudse võimalusena pakume sponsoritele välja võimaluse toetada kogu hooaja jooksul nende poolt soovitud klassi, 
toetus läheb selle klassi üldarvestuse auhinnafondiks. Toetaja võib pakkuda ka samas väärtuses sobivaid esemelisi 
auhindu. Toetajate logod avaldatakse kõikidel sarja juhenditel ning tulemustes, nende nime mainitakse alati 
võistlustel vastava klassiga seoses ning neile pakutakse võimalust oma toodete, teenuste vms. tutvustamiseks 
võistlustel vastavalt kokkuleppele. 
Kui klassile sponsorit ei leita, siis sellele klassile auhinnafondi ei ole, küll aga saavad võitjad ERL meened. 
 

8. AUHINNAD 

Sarjas osalevate erinevate võistluste autasustamine toimub ERL Üldmäärustiku järgi ning on täpsustatud iga 

võistluse juhendis.  

Üldarvestuses on sponsoreeritud klasside võitjatele on vastavad auhinnafondid või esemelised auhinnad, mis 
avaldatakse üldjuhendi lisas. Kui klassile sponsorit ei leita, siis sellele klassile auhinnafondi ei ole. Kõikides 
üldarvestuse klassides paneb ERL 3-5 parimale välja meened. 
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Koolisõidutähed 2014 üldarvestuse auhinnafondid: 

 

Klass Toetaja 
Üldarvestuse auhinnafond 
või esemelised auhinnad 

Autasustatakse 

R ERL Auhinnafond 3 parimat 

    

M MTÜ Mõisahobused Auhinnafond 
 

3 parimat 

    

M NOORED ERL Auhinnafond 3 parimat 

    

LR   3 parimat 

    

LR JUUNIORID ERL Auhinnafond 3 parimat 

    

LK AS Imprest Auhinnafond 3 parimat 

    

LK PONID ERL Esemelised 3 parimat 

    

A    3 parimat 

    

A LAPSED ERL Esemelised 5 parimat 

    

A HARRASTAJAD AS Dimela Esemelised 3 parimat 

    

A NOORHOBUSED  4/5 a. ESHKS Auhinnafond 3 parimat 

    

L NOORHOBUSED  5/6 a. ESHKS Auhinnafond 3 parimat 

 
 

9. KORRALDAJATE VASTUTUS 

Korraldajad ei võta endale vastutust materiaalsete või füüsiliste kahjustuste (sh õnnetused, vigastused, 
vargused, haigestumised jms) eest, mis võivad tuleneda otseselt või kaudselt võistlejate, nende esindajate, 
hobuste, hobuseomanike, tallimeeste, pealtvaatajate või kolmandate isikute tegevusest või muudest 
ettenägematutest asjaoludest võistluste territooriumil enne võistlusi, võistluste ajal või peale võistlusi. Korraldajad 
soovitavad omada elu- ja varakindlustust. 


