Kinnitatud ERL-s 13.02.2018

HAVENSI Ponikarikas 2018 III etapp
Väikeponide Karikas 2018 II etapp
JUHEND
Toimumise aeg ja koht:

10. märts 2018.a. Tondi maneež; Tondi 30, Tallinn
GPS koordinaadid 59.411291, 24.732121

Võistluse korraldajad:

Tondi RSK ja Tondi maneež

Võistlustingimused:

Võistlusväljak maneež 17,5 x 35 m, soojendus võistlusväljakul

Võistluse direktor:

Sirje Argus 5208159 sirje@capriole.ee

Peakohtunik:

Mart Maidvee 5089066

Võistluse sekretär:

Merle Kollom 5184504 merle.kollom@gmail.com

Sekretariaat:

Avatud 45 min enne võistluse algust kuni 30 min peale võistluse lõppu.

Rajameister:

Kaie Aamissepp

Võistluse korrapidaja:

Ingrid Pruual

Osavõtu tingimused:

Vastavalt ERL poolt määratud võistlustel osalemise tingimustele ja
karikasarjade üldjuhenditele.
Osaleval hobusel peavad olema korras kõik nõutavad vaktsineerimised.
Iga hobune võib teha maksimaalselt kaks starti päevas.
Hobune võib startida vaid juhul, kui enne sõidu algust on pass esitatud
sekretariaati.

Veterinaaria:

Tiina Lepla 56664478

Autasustamine:

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

Registreerimine:

Hiljemalt 07.03.18. www.ratsanet.ee kaudu.
Havensi Ponikarika osalejatel märkida registreerimisel kindlasti oma
karikasarja arvestus märkuste lahtrisse.

Vastutus:

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

Kinnitatud ERL-s 13.02.2018

VÕISTLUSE KAVA
Laupäev, 10. märtsil 2018.a.
Kell 10.00 Parkuur nr. 1

handicap 60/70/80 cm, Art. 274.5.3, kahefaasiline

Avatud kõikidele poniratsanikele sõltumata poni turjakõrgusest, kusjuures ponidele
turjakõrgusega kuni 130 cm on parkuur 60 cm, arvestus ühine.
NB! Selle parkuuri raames peetakse Väikeponide Karikasarja arvestust kõrgustel 60/70
ja viiele paremale on rosetid. Vastavalt üldjuhendile peavad sarja arvestuses võistlevad
ponid sõitma parkuuri vastavalt kõrgustel 60/70 cm. Väikeponid (VP) võivad startida ka
kõrgusel 80 cm, kuid sarja arvestusse siis punkte ei saa.
Stardimaks 10 EUR
Esemelised auhinnad
Parkuur nr. 2

handicap 85/90 cm, Art. 274.5.3, kahefaasiline

Havensi ponikarika „Väikese Ringi“ III etapp
Stardimaks 15 EUR
Auhinnafond 80 EUR, lisaks esemelised auhinnad Havensi poolt
Parkuur nr. 3

handicap 100/105 cm, Art. 274.5.3, kahefaasiline

Havensi Ponikarika „Suure Ringi“ III etapp
Stardimaks 15 EUR
Auhinnafond 50 EUR lisaks esemelised auhinnad Havensi poolt

Esialgsed stardijärjekorrad ja täpsustatud ajakava avaldatakse hiljemalt 09.03.18 õhtul
portaalis www.ratsanet.ee.

