Rakvere Karikas
Lääne-Virumaa Meistrivõistlused takistussõidus
Väikeponide Karikas IX etapp
EHKAS etapp
JUHEND
Toimumise aeg ja koht: 21.08.2016, Rakvere linn, Papiaru 21,23,25 (Papiaru ja Nortsu tee ristumise
kohal). GPS x 6583140,1 ja y 633965,9
Võistlustingimused:

Muruväljak 60x40m, soojendusväljak muruväljak 20x50m

Võistluse korraldaja:

MTÜ Viru Ratsu

Võistluse direktor:

Madis Niinemets Tel: 53739710

Peakohtunik:

Tõnu Kaumann

Rajameister:

Kaie Aamissepp

Peasekretär:

Eve-Liis Remmelgas, rmmlgs@gmail.com, tel: 50 89 492

Sekretariaat:

Avatud 1 tund enne esimest parkuuri kuni 1 tund peale võistluse lõppu.

Korrapidaja:

Maris Kartau

Arstiabi:

Tel: 112

Veterinaaria:

Hannes Vainult tel: 5146773; osavõtt vastavalt kehtivatele vet.nõuetele.

Osavõtu tingimused:

Vastavalt ERL poolt kehtestatud võistlustel osalemise tingimustele ning
karikasarjade arvestustes vastavalt sarja üldjuhendile. Lääne-Virumaa MV
arvestustes osalemine vastavalt „Lääne-Virumaa MV Takistussõidus“
üldjuhendile.
Osaleval hobusel peavad olema korras kõik nõutavad vaktsineerimised.
Iga hobune võib teha maksimaalselt kaks starti päevas.

Autasustamine:

Vastavalt ERL Üldmäärustikule peale iga parkuuri lõppu.
Lääne-Viru MV arvestustes autasustatakse viite paremat rosetiga, kolmele
paremale medalid ja meened.

Registreerimine:

kuni 18.08.2016 www.ratsanet.ee kaudu.
Registreerimisel teha kindlasti märkuste lahtrisse märge, kui soovitakse
osaleda Lääne-Virumaa MV arvestuses.
Hilisemad muudatused või registreerimised rmmlgs@gmail.com
Hilisemal registreerumisel on korraldajal õigus nõuda sisse lisaks stardimaksule
hilinemismaks 5€/start.

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:

Esialgsed stardijärjekorrad ja täpsustatud ajakava avaldatakse hiljemalt
19.08.16 õhtul portaalis www.ratsanet.ee.
Toitlustust pakub Niine Külalistemaja! Ratsavarustuse müük!
Kinnitatud ERL-s 15.08.2016

VÕISTLUSE KAVA
Pühapäev, 21.08.2016.a. algusega kell 10:00
Parkuur nr. 1 75 cm, Art 238.2.1, puhtus-kiirus
Prix de Galopp – Väikeponide Karikasarja IX etapp - avatud kõikidele poniratsanikele sõltumata poni
turjakõrgusest. Ponidele turjakõrgusega kuni 130 cm on parkuur 10 cm madalam.
Stardimaks 10€
Auhinnafond: esemelised auhinnad, hobustele rosetid. Võitjale tekk.
Lisaks kõigile parkuuri puhtalt läbinud paaridele rosett.
Parkuur nr. 2 75 cm, Art.238.2.1, puhtus-kiirus
Prix de Ratsane - Avatud klass, mille raames peetakse L-Virumaa MV laste (kuni 14a) arvestust ning
EHKAS sarja eesti tõugu hobuste arvestust.
Stardimaks: 15€
Auhinnafond: esemelised auhinnad, hobustele rosetid.
Lisaks:
- L-Virumaa MV laste arvestus Eggersmann auhindadele - võitjale tekk, 1.-3. koht meened, medalid, rosetid
viiele paremale
- EHKAS viiele paremale meened ja rosetid.
Parkuur nr. 3 85 cm, Art. 274.5.3, kahefaasiline
Rakvere Väike Karikas - Avatud klass, mille raames peetakse L-Virumaa MV juunioride (kuni 18a) ja
harrastajate arvestusi.
Stardimaks: 15€
Auhinnafond: esemelised auhinnad, võitjale tekk ja karikas, 1.-3. koht medalid, hobustele rosetid.
Lisaks:
- L-Virumaa MV harrastajate arvestus Horse 24 auhindadele - võitjale tekk, 1.-3. koht kinkekaardid,
medalid, rosetid viiele paremale.
- L-Virumaa MV juunioride arvestus Eggersmann auhindadele - võitjale tekk, 1.-3. koht meened, medalid,
rosetid viiele paremale.
Parkuur nr. 4 95 cm, Art. 274.5.3, kahefaasiline
Avatud klass, mille raames peetakse L-Virumaa MV noorte (kuni 21a) arvestust.
Stardimaks: 15€
Auhinnafond: esemelised auhinnad, hobustele rosetid.
Lisaks L-Virumaa MV noorte arvestus Eggersmann auhindadele - võitjale tekk, 1.-3. koht meened,
medalid, rosetid viiele paremale.
Parkuur nr. 5 105 cm, Art. 274.5.3, kahefaasiline
Rakvere Karikas - Avatud klass, mille raames peetakse L-Virumaa MV seenioride arvestust.
Stardimaks: 20€
Auhinnafond: 100€, võitjale tekk ja karikas,1.-3. koht medalid, hobustele rosetid.
Lisaks L-Virumaa MV seenioride arvestus - võitjale tekk, 1.-3. koht meened, medalid, rosetid viiele
paremale.
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