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Karikasarja eesmärk on arendada kuni kuni 25 a sportlaste ratsasporti – võimaldada sportlastele saada 
võistluskogemus rahvuslikul tasemel ning selgitada välja parimad noorsportlased.  

Karikasarja korraldab RSK FenEst Equestrian, auhindadega toetab Helketmar, Kentacky ja Havens. 

OSALEMISE TINGIMUSED JA KLASSID 

Osalema on oodatud kõik kuni 25a sportlased, kes vastavad ERL poolt kehtestatud võistlustel osalemise 
tingimustele.  

 

KARIKASARJA ETAPID JA FINAAL 

Karikasari toimub sisetingimustes jaanuarist aprillini. 
Sarja etapid ja finaal toimuvad handicapina kahel kõrgusel, mis on avatud kõigile kuni 25a sportlastele, kuid 
punktiarvestust peetakse eraldi kahes klassis vastavalt tabelis märgitule: 
 

Etapp Kuupäev Koht Juuniorid (kuni 18a) U25 (kuni 25a) 

I 07.-08.01. Niitvälja, Harjumaa 120 cm 125 cm 

II 11.-12.02. Niitvälja, Harjumaa 125 cm 130 cm 

III 11.-12.03. Niitvälja, Harjumaa 125 cm 130 cm 

Finaal 22.-23.04. Ruila, Harjumaa 130 cm 135 cm 

Etappidel on parkuuride artikkel 274.2. Finaalis art. 238.2.2 (ühed ümberhüpped).  

 

STARDIMAKSUD 

Stardimaksud etappidel 25 eur ja finaalis 30 eur. 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 rosetid karikasarja toetajalt.  

Karikasarja kokkuvõttes punktiarvestuse alusel autasustamine:  

▪ Mõlemas klassis kolmele parimale karikas, rosett ja esemeline auhind, võitjale tekk karikasarja 
toetajalt.  

▪ Finaalis kõigile osalejatele esemeline auhind sarja toetajalt. 
 

PUNKTIARVESTUS 

▪ Punktiarvestus on sportlase põhine.  

▪ Sportlane saab punkte koguda ainult ühes klassis. 

Kui sportlase vanus võimaldab osalemist mõlemal klassis, siis määratakse tema klass vastavalt tema 
esimesel etapil valitud kõrgusele või kui ta osales mõlemal kõrgusel, kogub ta punkte kõrgemas klassis. 

▪ Karikasarja kestel klassi vahetada ei saa.  

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


 

 

 

 

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

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

punktiarvestusest ning nende kohtade punktid antakse järgneva koha saavutanud sportlasele. 

▪ Punkte antakse vastavalt saavutatud kohale järgmiselt:  
‒ etappidel – 20, 18, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 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 klassi sportlastele, kuid karikasarja punktiarvestuses osalevad ainult need 
sportlased, kes on etappidelt kogunud vähemalt kaheksa punkti. 

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

▪ Kokku toimub kolm etappi + finaal, millest arvesse läheb kaks 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:  

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

mailto:katrin.vellet@gmail.com

