LUUNJA KARIKAS 2016
JUHEND
Toimumise aeg ja koht: 06.-07. august 2016, Luunja Mõisapark, Luunja alevik, 62222
GPS koordinaadid: 58.356552, 26.880998
Võistlustingimused:

võistlusväljak: 70x40, murukate, soojendusväljak: 30x50, liiva-muru kate

Võistluse korraldajad:

Tartumaa RSK, Sporditeenindus MTÜ

Võistluse direktor:

Sven Šois, 5111106

Kohtunike kogu:

peakohtunik Kari Jalassola (FIN), Andri Sabrodin

Rajameister:

Svetlana Dudina (RUS), assistent Marko Villemson

Peasekretär:

Piret Hommuk, tel: +372 53419222, e-mail: phommuk@yahoo.com

Sekretariaat:

avatud mõlemal võistluspäeval 1 tund enne esimese klassi algust kuni pool
tundi pärast viimase klassi lõppemist.

Korrapidajad:

Peakorrapidaja Ülle Taru, Marju Lind

Arstiabi:

Info sekretariaadist või tel. 112

Veterinaaria:

vastavalt kehtivatele vet.nõuetele. Tiit Siiboja, 50 67241

Sepp:

Veiko Uuk, 56 900753

Osavõtu tingimused:

vastavalt ERL osavõtu tingimustele ja klubide võistkondliku sarja üldjuhendile.

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.
Sõltuvalt osalejate arvust võivad auhinnafondid suureneda!

Registreerimine:

kuni 03. august 2016, www.ratsanet.ee kaudu.
Küsimused, hilisemad muudatused – phommuk@yahoo.com.
Hilisemal registreerumisel korrutatakse stardimaksud koefitsendiga 1,5!

Hobuste majutus:

Broneerimine hiljemalt 01.08.2016 aadressil phommuk@yahoo.com
Broneerimisel märkida hobuse nimi, sugu ja vastutav isik koos kontaktandmetega.
Tasumine ettemaksu korras MTÜ Sporditeenindus arveldusarvele SEB Pank
EE481010220105333015 hiljemalt 01.08.2016. (märkida ära hobuse nimi)
Boksi hind: 50€ / võistlusperiood 05-07.08 2016 (või 30€ / päev).

Vastutus:

Korraldajad ei vastuta materiaalsete või füüsiliste kahjustuste (sh õnnetuste,
varguste, haigestumiste jms) eest, mis võivad juhtuda võistlejate, hobuste,
hobuseomanike, tallimeeste või esindajatega enne võistlusi, võistluste ajal
või peale võistlusi. Korraldajad soovitavad omada vastavaid kindlustusi.

Täiendav info:

Juhendis määratlemata küsimused lahendatakse peakohtuniku ja korraldajate
poolt kohapeal.
Võistluse ajal toitlustus, toimub Luunja Laat, Luunja Mõisa Päevad ja 05.08.16
õhtul Tõnis Mägi kontsert Roosiaias (kontsert piletiga).

Kinnitatud ERL-s 20.07.2016 / Muudetud 21.07.2016

VÕISTLUSE KAVA
LAUPÄEV, 06.08.2016, algus kell 10:00
Parkuur nr. 1

110 cm, Art. 238.2.1 (puhtus-kiirus)
Avatud klass
Stardimaks 20€
Auhinnafond min. 200€

Parkuur nr. 2

120 cm, Art. 274.5.6. (kaks faasi lõpuni)
Avatud klass
Stardimaks 20€
Auhinnafond min. 200€

Parkuur nr. 3

Prix de KSA Silmakeskus
130 cm, art. 238.2.2 (ümberhüpped)
Avatud kõigile
Stardimaks 20€
Auhinnafond 1000€

Parkuur nr. 4

handicap 105/120 cm, Art. 265.2+273.2.1/3.3.2/4.3 (kahevooruline)
ERL Klubide Noortekarika III etapp, täpsem info vt. Lisa 1 või www.ratsaliit.ee
Stardimaks: 100€ / võistkond
Rahaline auhind kolmele paremale võistkonnale (350€-200€-150€)

PÜHAPÄEV, 07.08.2016 algus kell 10:00
Parkuur nr. 5

115cm, art. 238.2.1 (puhtus-kiirus)
Avatud klass
Stardimaks 20€
Auhinnafond 200€

Parkuur nr. 6

125cm, art. 238.2.1 (puhtus-kiirus)
Avatud klass
Stardimaks 20€
Auhinnafond 200€

Parkuur nr. 7

Prix de TARTU MILL, Luunja Karikas 2016
140 cm, art. 238.2.2 (ümberhüpped)
Avatud klass
Stardimaks 25€
Auhinnafond 2000€, lisaks võitjale karikas, võitja hobusele auhinnatekk

TOETAJAD:
Võistluste suurtoetaja Tartu Mill AS
võistluste suurtoetaja Luunja vald
KSA AS
Matrix Puit AS
AS Maag Grupp
Juhani Puukool

Kinnitatud ERL-s 20.07.2016 / Muudetud 21.07.2016

LISA LUUNJA KARIKAS 2016 JUHENDILE

ERL KLUBIDE NOORTEKARIKAS 2016
Luunja etapp, laupäeval, 06.08.2016
1. Võistkond koosneb ühe ERL liikmesklubi neljast sportlasest, kellest:
- kaks hüppavad kõrgusel 105 cm – poniratsanik (kuni 16a), laps (kuni 14a) või juunior (kuni 18a)
- kaks hüppavad kõrgusel 120 cm – U25 (kuni 25a)
Võistkonna koosseisu võib etappidel muuta ja vahetada – sportlasi võib asendada
teiste sama klubi sportlastega ja sama sportlane võib erinevatel etappidel hüpata
erinevaid kõrgusi kui tema vanus seda võimaldab. Hobustele piiranguid ei ole.
Klubid, kellel oma võistkonna jaoks vastavaid sportlasi napib, võivad koos
moodustada segavõistkonna, mis võib koosneda mitme klubi sportlastest, kuid
koostööd tegevad klubid peavad kogu sarja vältel jääma samaks.
Iga klubi saab esindada korraga ainult ühte võistkonda ning igal võistkonnal peab
olema esindaja.
2. Toimub üks kahe kõrgusega handicap parkuur Art. 265.2 + 273.2.1/3.3.2/4.3 järgi, kusjuures
esimeses voorus välja langenud võistlejatel on lubatud startida II voorus ning I või II voorus
välja langenud võistlejate tulemuseks jääb selles voorus saadud suurim karistuspunktide arv,
millele on liidetud 20 kp.
Iga võistleja hüppab kaks vooru, arvesse lähevad mõlemast voorust kolme parema võistleja
tulemused. Võrdse tulemuse korral peale teist vooru otsustab paremuse teise vooru kolme parema
tulemuse aegade summa.
3. Stardimaks on 100€ ühe võistkonna kohta.
4. Autasustatakse kolme paremat võistkonda rahalise auhinnaga (350€ - 200€ - 150€).

MTÜ SPORDITEENINDUS

