Kinnitatud ERL-s 11.04.2018

Ratsakoolide meistrivõistlused 2018
JUHEND
Toimumise aeg ja koht: 6. mai 2018, Niitvälja Ratsakeskus, Harjumaa Keila vald Niitvälja küla
GPS koordinaadid: 59.315386, 24.321083
Võistlustingimused:

Koolisõidus: sisemaneež 42 x 17.5 m, liiv. Soojendusväljak 42x15.5m, liiv.
Takistussõidus: sisemaneež 42 x 34 m, liiv. Soojendus võistlusväljakul.

Võistluse korraldaja:

Niitvälja RSK

Võistluse direktor:

Ellen Vatsel, tel 50 16 336

Kohtunike kogu:

Koolisõidus Külli Roosileht (peakohtunik), Anu Art
Takistussõidus Mart Maidvee (peakohtunik), stiilikohtunikud Külli Roosileht
ja Renee Nüüd.

Rajameister:

Renee Nüüd

Peasekretär:

Ülle Hanni, tel 53 439 134, e-post yllehanni@gmail.com

Sekretariaat:

Avatud 1 tund enne võistluse algust kuni 30 min peale võistluse lõppu.

Korrapidaja:

Kairi Tänavsuu

Arstiabi:

112 ja info sekretariaadist

Veterinaaria:

vastavalt kehtivatele vet.nõuetele. Veterinaar Arvi Raie, telefon 516 8070

Osavõtu tingimused:

vastavalt ERL osavõtu tingimustele ja Ratsakoolide MV üldreeglitele 2018.
Ratsakool on asutus, mis pakub ametlikult ja avalikult kõigile soovijatele
ratsutamisteenust omades selleks nn õppehobuseid, tunnustatud treenerit ning
tingimusi ja tunnid toimuvad avaliku tunniplaani alusel.
Võistleja on 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.
Võistlusel osalevad hobused on 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.
Stardid: üks hobune võib teha maksimaalselt kolm starti, millest maksimaalselt
kaks on takistussõidus.

Autasustamine:

Sõitude arvestustes vastavalt ERL Üldmäärustikule peale iga klassi lõppu.
Auhinnatseremooniale kutsutakse kuni viis paremat. Esemelised auhinnad,
hobustele rosetid.
MV arvestustes autasustamine vastavalt Ratsakoolide MV üldreeglitele - ERL
poolt individuaalarvestustes nii takistus- kui koolisõidus iga arvestuse
kolmele paremale medalid ning kummaski võistkondlikus arvestuses parimale
võistkonnale karikas.

Registreerimine:

kuni 30.04.2018 www.ratsanet.ee kaudu.
Hilisemad registreerimised ja muudatused – yllehanni@gmail.com.
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Varustus:

Vastavalt Ratsakoolide MV üldjuhendile on koolisõidus lubatud kasutada
kolmnurk-abirihmasid ja stekki, kannused ei ole kohustuslikud. Peakohtunikul
on õigus korrigeerida abiratsmete pikkust, võttes arvesse hobuse heaolu ja
ratsaniku ohutust.

Hobuste majutus:

Info ja broneerimine Tõnis Oissar +372 532 69 535

Inimeste majutus:

Ei pakuta

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 kindlustusi.

Täiendav info:

Täpsustatud ajakava ja esialgsed stardijärjekorrad avalikustatakse hiljemalt
04.05.2018 www.ratsanet.ee.

VÕISTLUSE KAVA
Pühapäev, 6. mai
Kell 10:00

Koolisõit

Klass nr 1

Skeem ABC1
Kuni 14 aastased lapsed
Stardimaks: 15 €

Klass nr 2

Handicap skeemid ABC1 ja A1
Harrastajad
Stardimaks: 15 €

Klass nr 3

Skeem A1
Kuni 21 aastased noored
Stardimaks: 15 €

Orienteeruvalt kell 15:00

Takistussõit

Klass nr 4

70 cm, art. 238.1.1 puhtusele ja stiilipunktidele*
Kuni 14 aastased lapsed (ponidele turjakõrgusega kuni 130 cm on parkuur 60 cm)
Stardimaks: 15 €

Klass nr 5

80 cm, art. 238.1.1 puhtusele ja stiilipunktidele*
Kuni 21 aastased noored
Stardimaks: 15 €

Klass nr 6

Handicap 70 ja 80 cm, art. 238.1.1 puhtusele ja stiilipunktidele*
Harrastajad
Stardimaks: 15 €
* - Võrdsete karistuspunktide korral määravad paremusjärjestuse stiilipunktid.

