
 

 

 

PAVO HARRASTAJATE KARIKAS KOOLISÕIDUS 2022    

Üldjuhend  

Karikasarja eesmärgiks on julgustada harrastusratsutajaid võistlustel osalema, suurendada võistlejate arvu 

ning luua sõbralik ja motiveeriv raamistik koolisõidu harrastamiseks. 

Korraldajad:  

Koolisõidu harrastajate aktiiv: esindaja Erle Raudam, 53 498 122, erle.raudam@gmail.com,  

Liidia Unt, liidia@cirkus.ee.   

Punktiarvestust peab Eliis Pääsuke, eliis.virves@gmail.com  

Karikasarja klassid (tasemed) ja skeemid: 

⸰ ABC-klass    etappidel ja finaalis ABC2 

⸰ A-klass     etappidel A2, finaalis A3 

⸰ L-kergem klass  etappidel LK4, finaalis LK1 

⸰ L-raskem klass  etappidel LR2, finaalis LR1 

⸰ M-klass     etappidel M2, finaalis M3 

Karikasarja etapid: 

⸰ I etapp   04. juuni, 2022    Ihaste RK 

⸰ II etapp       30. juuli, 2022    Kilgi tall 

⸰ III etapp  21. august, 2022   Pallase tallid 

⸰ Finaal             11. september, 2022  Valgeranna tall  

Kõik etapid toimuvad väliväljakutel ning karikasarja klassid toimuvad etappidel ja finaalis eraldi 

võistlusklassidena. 

Osavõtu tingimused:  

Vastavalt ERL võistlustel osalemise tingimustele.  

Võistlusel lubatakse osaleda hobustel, kes on nõuetekohaselt vaktsineeritud ja kelle tallis pole esinenud hobuste 

nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul.  

ABC-klass    –   ERL harrastussportlase litsentsiga sportlased, kes ei ole atesteeritud treenerid, ei tööta   

ratsastajatena ning ei ole A- või raskemal tasemel saanud tulemust 70% või rohkem ja kes 

2021. aastal ei osalenud harrastajate SMV-l ja 2022. aastal ei osale harrastajate MV-l 

(osalemine tühistab karikasarja punktiarvestuses osalemise). 

A-klass    –  ERL harrastussportlase litsentsiga sportlased, kes 2021. aastal ei osalenud harrastajate 

SMV-l ja 2022. aastal ei osale harrastajate MV-l (osalemine tühistab karikasarja 

punktiarvestuses osalemise).  

 LK-klass      –  ERL harrastussportlase litsentsiga sportlased 

 LR- ja M-klassid  –  Avatud kõigile ERL harrastussportlase või seeniori litsentsiga sportlastele. 

Stardimaksud:  

Iga etapi (k.a finaal) stardimaksu kehtestab korraldaja vastavalt oma kulutustele etapi organiseerimisel.  

Iga etapi (k.a finaal) stardimaksust 5 eurot läheb sarja rosettide soetamiseks ja üldkulude katteks. 
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Autasustamine:  

Etappidel ja finaalis toimub autasustamine vastavalt ERL Üldmäärustikule. Auhinnad on esemelised. 

Karikasarja kokkuvõttes punktiarvestuse põhjal autasustamine: 

⸰ ABC, A ja L kergem - igas klassis auhinnatekk võitjale ning karikad ja rosetid kolme paremale. 

⸰ M ja L raskem -  mõlemas klassis karikas ja auhinnatekk võitjale ning rosetid kolme paremale. 

Karikasarja võitjate autasustamine toimub finaali raames. 

Karikasarja punktiarvestus:  

1. Punktiarvestus on paaripõhine. 

2. Sportlane saab startida igal etapil ja sarja kokkuvõttes ainult ühes arvestuses ja ühe hobusega. 

3. Sarja arvestuses saavutatud protsendid teisendatakse punktideks 1:1. 

4. Kokku toimub kolm  etappi ja finaal, millest karikasarja punktiarvestuses võetakse arvesse kaks paremat 

etappi ja finaal. 

5. Finaali punktid korrutatakse koefitsiendiga 1,3. 

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

Muu informatsioon: 

Kohtunikud, sekretär, korrapidaja, täpsustatud ajakava, stardimaksud ja kõik muud tingimused, mis pole 

reguleeritud käesoleva juhendiga, saadetakse korraldajate poolt iga etapi kohta eraldi juhendiga.  

Muud küsimused lahendatakse kohtunike kogu poolt.  

  

 

KARIKASARJA SPONSOR 2022 ON PAVO EESTI (Baltic Pack EST) 

 


