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   Alexela esitleb:    
  

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 2016 KOOLISÕIDUS 
HARRASTAJATE JA LASTE MEISTRIVÕISTLUSED 2016 KOOLISÕIDUS 

JUHEND 

Võistluse aeg ja koht:  25. - 28. august 2016, Ruila tall, Kernu vald, Harjumaa (GPS 59.192255, 24.438935) 

Võistlustingimused:   võistlusväljak – liiv, 20m x 60m / soojendusväljak – liiv, 24m x 60m 

Võistluse korraldajad:  Eesti Ratsaspordi Liit & Ruila Tall 

Võistluse direktor:   Siim Nõmmoja, tel. 5036102 

Koordinaator:     Iren Raado, tel. 5152278, dressage@ratsaliit.ee  

Võistluse peakohtunik: Eva-Maria Vint-Warmington (FEI3*), tel 53334495, eva-maria.vw@sympatico.ca  

Kohtunike kogu:  Alla Subbotina  (RUS; FEI 4*), Lars Andersson (SWE; FEI 4*), Ellen Vatsel (3 kat), 
Külli Roosileht (3 kat). 

Võistluse peasekretär:  Ave Talts, tel. 5136847, voistlus@parkuur.ee  

Sekretariaat:     avatud igal võistluspäeval 1 tund enne esimese klassi algust kuni pool tundi pärast  
         viimase klassi lõppu. 

Peakorrapidaja:    Inga Mustonen    

Arstiabi:       Info sekretariaadist või tel. 112  

Veterinaararst:    Andres Tuvi, tel. 5041323; osavõtt vastavalt kehtivatele vet.nõuetele. 

Võistluse sepp:    Info sekretariaadist 

Osavõtu tingimused:  ERL poolt kehtestatud osavõtu tingimused. 
 Tiitlivõistlustel osalemiseks vajalikud kvalifikatsioonid leiate www.ratsaliit.ee. 
 EMV-l osalejad on kohustatud enne starti esitama pere- või spordiarsti tõendi, mis  

          ei ole vanem kui kolm kuud (harrastajate ja laste klassid ei ole EMV).  
 Küri muusika palume tuua koos hobuse passiga sekretariaati mälupulgal kataloogis, 

millel võistleja ja hobuse nimi ning võistlusklass. 
 EMV kõikides vanuseklassides kvalifitseeruvad II osavõistlusele (Kür) ainult võistlejad, 

kelle I osavõistluse tulemus on vähemalt 56%.  
 EMV arvestuses võib iga sportlane võistelda ainult ühe hobusega (KM p. 21.3.4 ja 

21.3.3), s.t. võistleja võib I osavõistlusel startida mitme hobusega, kuid pärast I 
osavõistluse lõppu peab ta võistluse peasekretärile teatama selle ühe hobuse nime, 
kellega ta stardib II osavõistlusel.  

 Kui võistleja I osavõistlusel kvalifikatsiooninormi ei täida, siis võib ta II osavõistlusest osa 
võtta, kuid mitte enam EMV arvestuses.  

 Küris võib iga võistleja startida ainult ühel hobusel. 
 Samad reeglid osavõistluste kohta kehtivad ka harrastajate ja laste meistrivõistlustel. 
 Laste ja harrastajate meistrivõistlustel on lubatud stekk. 

Autasustamine:    vastavalt ERL Üldmäärustikule hiljemalt 10 min peale iga klassi lõppu.  
         Autasustamisele kutsutakse kuni viis paremat hobustel. Auhinnarahad makstakse  
         välja sekretariaadis peale vastava ala autasustamist allkirja vastu.  

 EMV kompleksarvestustes võitjatele tekid, medalid kolmele paremale ning 
rahalised auhinnad järgmiselt: 

- Poniratsanikud* – auhinnafond 150€ 
- Juuniorid* – auhinnafond 200€ 
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- Noored – kolmele paremale 75€/50€/40€ 
- Seeniorid – kolmele paremale 100€/75€/50€ 

 Harrastajate MV kompleksarvestuses võitjale tekk ja kolmele paremale medalid. 
 Laste MV* kompleksarvestuses võitjale tekk, kolmele paremale medalid ning 

auhinnafond 150€. 
*- Vastavates kompleksarvestustes autasustatakse 25% osalejate üldarvust, min 3 kolme paremat.  

Registreerimine:    kuni 19. august 2016 www.ratsanet.ee kaudu. 
Hilisemad registreerimised ja muudatused – voistlus@parkuur.ee  

         Hilisemal registreerumisel stardimaksud kahekordsed. 

Hobuste majutus:   broneerimine hiljemalt 19. august 2016 aadressil merlis.orion@gmail.com  
         Boksi hind 1 päev 20 EUR, 2 päeva 40 EUR, terve nädalavahetus 50 EUR. 
          Broneerimisel märkida hobuse nimi, sugu ja boksi kasutusaeg.  
          Boks garanteeritakse kui see on tasutud hiljemalt 22.08.2016 –  
          Eesti Ratsaspordi Liit, a/a EE192200221039505287 

Vastutus:      Korraldajad ei võta endale vastustust materiaalsete või füüsiliste kahjustuste (sh  
         õnnetused, vargused, haigestumised jms), mis võivad juhtuda võistlejate, hobuste, 
         hobuseomanike, tallimeeste või esindajatega enne võistlusi, võistluste ajal või  
         peale võistlusi. Korraldajad soovitavad omada kindlustusi.  

Muu informatsioon:  Juhendis määratlemata küsimused lahendatakse peakohtuniku ja korraldajate  
         poolt kohapeal. 
         Võistluse ajal töötab kohvik! 

VÕISTLUSE KAVA 

Orienteeruv ajakava ja esialgsed stardijärjekorrad avaldatakse hiljemalt 24.08.2016 www.tallinnhorseshow.ee  
 

Neljapäev, 25. august 2016                   Stardimaks    Auhinnafond 

Klass nr. 5  Skeem L40 - MV I osavõistlus - Lapsed (12-16a)          10€      Rosetid 

Klass nr. 6  Skeem L41 - EMV I osavõistlus - Poniratsanikud (12-16a)       10€      Rosetid 

Klass nr. 7  Skeem M12 - EMV I osavõistlus - Juuniorid (14-18a)         15€          Rosetid 

Reede, 26. august 2016  

Klass nr. 8  Skeem L31 (kür) - MV II osavõistlus - Lapsed (12-16a)        10€      Rosetid 

Klass nr. 9  Skeem L45 (kür) - EMV II osavõistlus - Poniratsanikud (12-16a)     10€      Rosetid 

Klass nr. 10 Skeem M20 (kür) - EMV II osavõistlus - Juuniorid (14-18a)       15€          Rosetid 

Laupäev, 27. august 2016  

Klass nr. 18 Skeem R21 - EMV I osavõistlus - Noored (16-21a)         15€    100€ 

Klass nr. 19  Skeem R9 / R16*  - EMV I osavõistlus - Seeniorid (al 16a)       20€    150€ 

Klass nr. 20  Skeem L39 - MV I osavõistlus - Harrastajad            20€    100€  

Pühapäev, 28. august 2016 

Klass nr. 21  Skeem L25 (kür) - MV II osavõistlus - Harrastajad          20€    100€ 

Klass nr. 22  Skeem R30 (kür) - EMV II osavõistlus - Noored (16-21a)       15€       120€ 

Klass nr. 23  Skeem R19 / R20* (kür) - EMV II osavõistlus - Seeniorid (al 16a)     20€    180€ 

*- Skeemid kombineeritakse koefitsiendiga 1,1 
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