NOORPONIDE TŠEMPIONAAT 2017 TAKISTUS- JA KOOLISÕIDUS
Juhend
Toimumise aeg ja koht: 30.09. - 01.10.2017, Kukrumäe Ratsatalu / GPS koordinaadid 59.444701, 24.389700
NHT eesmärk:

• Selgitada välja Eesti parimad sportlike võimetega ponid 4-, 5- ja 6- aastaste seas
• Väärtustada noori ponisid, nende kasvatajaid ja omanikke ning elavdada ponisporti ja ponide
müügiturgu Eestis.

Võistluse korraldajad:

RSK KRT ja MTÜ Kukrumäe Ratsatalu koostöös Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsiga (ESHKS)

Võistlustingimused:

koolisõit (KS) - 20x40m, liiv; takistussõit (TS) - 30x60m, liiv. Soojendus maneežis 20x50 m, liiv

Võistluse direktor:

Eerik Rebane (tel 51 45 400)

Peakohtunikud:

Külli Roosileht (KS) / Mart Urbas (TS)

Rajameister:

Andres Treve

Korrapidaja:

Merike Varusk

Võistluse sekretär:

Liisi Laanet (tel 52 47 480, liisi.laanet@gmail.com)

Sekretariaat:

avatud mõlemal päeval 45 min enne esimese võistlusala algust kuni 30 min peale viimase ala lõppu.

Veterinaaria:

Kristi-Liis Koppel, tel. 50 96 725; osavõtt vastavalt kehtivatele vet.nõuetele

Arstiabi:

tel. 112

Osavõtu tingimused:

vastavalt ERL poolt kehtestatud osavõtu tingimustele.
Tšempionaadist võivad osa võtta kõik ponid turjakõrgusega kuni 148 cm ilma / 149 cm raudadega
ning ponile sobivat kasvu poniklassi, juuniori, noore, seeniori või harrastaja staatusega ratsanikud.
Üks ratsanik võib startida mitmel ponil ja erinevates võistlusklassides.
Üks poni võib startida nii takistus- kui koolisõidus, aga ainult üks kord oma vanuseklassi arvestuses.
Varssunud märad võivad võistelda aasta nooremas vanuseklassis, sekretariaati esitada varssumist
tõendav dokument.

NHT formaat KS:

• 4-aastased - skeem NH4GR grupiklass. 4-aastaste grupiklassi võitja on ühtlasi ka tšempion.
• 5-aastased - I osavõistlus skeem NH4A + II osavõistlus skeem NH4B
• 6-aastased - I osavõistlus skeem NH5A + II osavõistlus skeem NH5B
5- ja 6-aastaste kompleksarvestustes osavõistlustel saadud protsendid teisendatakse 1:1
punktideks ning liidetakse. Võitjaks on suurima punktisumma saanud poni.
Punktisumma võrdsuse korral annab paremuse kõrgem tagajärg teisel osavõistlusel.

NHT formaat TS:

• 4-aastased - 70 cm, Art. 238.1.1, puhtusele
4-aastaste parkuuri kõik võrdselt parima tulemusega lõpetanud ponid on võrdselt võitjad ilma
ümberhüpeteta.
• 5-aastased - I osavõistlus 80 cm + II osavõistlus 80 cm, mõlemad art. 238.1.1, puhtusele
• 6-aastased - I osavõistlus 90 cm + II osavõistlus 95 cm, mõlemad Art. 238.1.1, puhtusele
5- ja 6-aastaste kompleksarvestustes liidetakse osavõistlustel saadud karistuspunktid ning
võrdselt väikseima karistuspunktide summa saanud ponide vahel viiakse läbi ümberhüpped
puhtusele ja kiirusele. Teised võistlejad pannakse paremusjärjestusse vastavalt kahe
osavõistluse peale saadud karistuspunktidele.
Ponidele turjakõrgusega kuni 130 cm on parkuur 10 cm madalam.

Kinnitatud ERL-s 12.09.2017

Stardimaksud:

NHT 4-aastased 10€ / poni; NHT 5- ja 6-aastased 20€ / poni (I + II osavõistlus)

Autasustamine:

Vastavalt ERL Üldmäärustikule peale iga klassi lõppu:
• NHT 4-aastaste ponide auhinnafond mõlemal alal on 50€, koolisõidus on parimale 4-aastasele
ponile lisaks auhinnatekk.
• NHT 5- ja 6-aastaste ponide autasustamine toimub ainult kompleksarvestustes, auhinnafond
kummaski vanuseklassis ja mõlemal alal 50€, lisaks parimale 5- ja 6-aastasele ponile auhinnatekk.

Registreerimine:

kuni 27.09.2017 www.ratsanet.ee kaudu. Hilisemad muudatused liisi.laanet@gmail.com

Hobuste majutus:

kokkuleppel marit@krt.ee

Vastutus:

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

Muu informatsioon:

Stardijärjekorrad ja täpsustatud ajakava avaldatakse hiljemalt 29.09.2017 www.ratsanet.ee.

VÕISTLUSE KAVA
Laupäev, 30.09.2017, algusega kell 10:00
Klass nr 1

Skeem NH4GR

NHT 4-aastaste ponide grupiklass

Klass nr 2

Skeem NH4A

NHT 5-aastaste ponide I osavõistlus

Klass nr 3

Skeem NH5A

NHT 6-aastaste ponide I osavõistlus

Klass nr 4

Skeem NH4B

NHT 5-aastaste ponide II osavõistlus

Klass nr 5

Skeem NH5B

NHT 6-aastaste ponide II osavõistlus

Pühapäev, 01.10.2017, algusega kell 10:00
Klass nr 6

70 cm, Art. 238.1.1, puhtusele

NHT 4-aastased ponid

Klass nr 7

80 cm, Art. 238.1.1, puhtusele

NHT 5-aastaste ponide I osavõistlus

Klass nr 8

90 cm, Art. 238.1.1, puhtusele

NHT 6-aastaste ponide I osavõistlus

Klass nr 9

80 cm, Art. 238.1.1, puhtusele

NHT 5-aastaste ponide II osavõistlus

Klass nr 10

95 cm, Art. 238.1.1, puhtusele

NHT 6-aastaste ponide II osavõistlus

Ponidele turjakõrgusega kuni 130 cm on parkuur 10 cm madalam

Võistlust toetab:
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