RATSAKOOLIDE MEISTRIVÕISTLUSTE ÜLDREEGLID 2018
1. Võistluse koht, aeg, korraldaja
Ratsakoolide MV korraldatakse kord aastas, soovitatavalt kevade lõpus. Meistrivõistlused peetakse
kooli- ja takistussõidus, mis korraldatakse ühel päeval.
Korraldajaks võivad kandideerida kõik ratsakoolid. Võimalusel vahetub meistrivõistluste korraldaja
aasta aastalt ratsakoolide vahel.
Kokkuvõtlikult loetakse ratsakooliks asutust, mis pakub ametlikult ja avalikult kõigile soovijatele
ratsutamisteenust omades selleks nn õppehobuseid, tunnustatud treenerit ning tingimusi ja tunnid
toimuvad avaliku tunniplaani alusel.
Ratsakoolide MV kantakse ERL ametlikku kalenderplaani ning võistlus viiakse läbi vastavalt ERL
nõuetele.

2. Osavõtu tingimused
▪ Ratsakool: asutus, mis vastab eelpool toodud kirjeldusele.
▪ Võistleja: ratsakooli õpilane, kes käib regulaarselt ratsakooli tundides, ei ole võistelnud kõrgemal
tasemel kui L kerge koolisõidus ja 100 cm takistussõidus ega osalenud eelneval kolmel aastal
SMV/EMV klassides.
▪ Hobune: ratsakooli igapäevases tunnikasutuses olevad hobused (sh hobused, kes ei kuulu ratsakooli
omandisse, vaid on renditud ratsakooli tunnikasutusse) ja ei ole eelneva hooaja jooksul võistelnud
kõrgemal tasemel kui L kerge koolisõidus ja 100 cm takistussõidus.
▪ Varustus: koolisõidus on lubatud kasutada kolmnurk-abirihmasid ja stekki, kannused ei ole
kohustuslikud. Peakohtunikul on õigus korrigeerida abiratsmete pikkust, võttes arvesse hobuse
heaolu ja ratsaniku ohutust.
▪ Stardid: üks hobune võib teha maksimaalselt kolm starti, millest maksimaalselt kaks on
takistussõidus.

3. Arvestused ja võistlusalad
Arvestused
▪ Lapsed (kuni 14a sünniaasta järgi)
▪ Noored (kuni 21a sünniaasta järgi)
▪ Harrastajad
Võistlusalad ja tasemed
▪ Koolisõit:
o Lapsed ABC tasemel
o Noored A või L kerge tasemel
o Harrastajad ABC ja A tasemel (individuaalarvestuses händikäpiga)
▪ Takistussõit: viiakse läbi puhtusele ja stiilipunktidele
o Lapsed 70 cm tasemel, kusjuures ponidele turjakõrgusega kuni 130 cm on parkuur 60 cm
o Noored 80 cm tasemel
o Harrastajad 70 ja 80 cm tasemel (individuaalarvestuses händikäpiga).

4. Individuaalne ja võistkondlik arvestus
▪ Individuaalarvestus toimub igal võitlusalal eraldi. Võistlejad võivad võistelda ainult oma
vanusklassis mõlemal võistlusalal tehes kokku kaks starti kogu võistlusel.
▪ Võistkondlik arvestus - iga ratsakool saab välja panna nii mitu võistkonda kui soovib. Võistkonnad
võib moodustada kas:
o 4 noorest – 2 kuni 14a + 2 kuni 21a ratsanikku, kellest pooled sõidavad takistus- ja pooled
koolisõitu.
o 3 harrastajast – kellest 1 sõidab koolisõitu, 1 takistussõitu 70 cm ja 1 takistussõitu 80 cm kõrgusel.
Võistkonnale arvestatakse punkte kohapunktide alusel, individuaalvõistlejate tulemused arvestatakse
kohapunktide arvestusest välja. (nt. kui osaleb 5 võistkonda, siis parima tulemuse saavutanud ratsanik
kogub oma võistkonna heaks 5 punkti, paremuselt teise tulemuse saavutanu saab oma võistkonna heaks
4 punkti jne, ning sedasi igas arvestuses/vanuseklassis).
Võistkondade hulgast selgitatakse välja parim noorte ja parim harrastajate võistkond.
Võistkonna koosseis tuleb teatada võistlusele registreerimisel, muudatusi saab teha kuni 1 tund enne
võistlusala algust.

5. Autasustamine
Autasustamine toimub vastavalt ERL Üldmäärustikule, auhinnafondid täpsustatakse võistlusjuhendis.
Lisaks autasustatakse ERL poolt ratsakoolide MV individuaalarvestustes nii takistus- kui koolisõidus iga
arvestuse kolme paremat medaliga ning võistkondlikult kummaski arvestuses parimat võistkonda
karikaga.

