VÕISTLUSE JUHEND
Koolisõit

Kinnitatud ERL-s 24.02.2020

TARTU LINNA SISEMEISTRIVÕISTLUSED KOOLISÕIDUS
TOIMUMISE AEG JA KOHT:
07.03.2020 Ihaste Ratsaspordikeskus. Raeremmelga 4, Tartu
GPS koordinaadid: 58°20'39.0"N 26°46'30.8"E
VÕISTLUSTINGIMUSED:
Võistlusväljak:

17 x 54 m, liiv + geotekstiil

Soojendusväljak:

17 x 30 m, liiv + geotekstiil

Sisevõistlus

X

Välivõistlus

VÕISTLUSE KORRALDAJAD:
Tartu Kalevi Ratsaklubi MTÜ
VÕISTLUSE DIREKTOR:
Siim Nõmmoja 5036102
KOHTUNIKE KOGU:
Peakohtunik:

Ülle Voolaine

Liikmed:

Annika Õkva

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR:
Kadri Vollmer 55693949 kadri.vollmer@gmail.com
SEKRETARIAAT:
Avatud 1 tund enne võistluse algust kuni 1 tund peale võistluse lõppemist.
KORRAPIDAJAD:
Peakorrapidaja:

Ülle Taru

Assistendid:

---

MEDITSIINIABI:
Mari Tali 55984999
VETERINAARIA:
Liis Maisla 56673981
Võistlusel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole esinenud hobuste nakkushaigusi viimase 4
nädala jooksul. Kõikidel hobustel nõutav pass, mis vastab ERL poolt kehtestatud reeglitele.
NB! Kõigi hobuste passid esitada sekretariaati enne vastava sõidu algust.
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VÕISTLUSE SEPP:
Marko Villemson
OSAVÕTUTINGIMUSED:
Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele.
Iga sportlane saab pretendeerida Tartu linna sisemeistri tiitlile, oma valikust teatada võistlusele
registreerimisel märkuste lahtris.
AUTASUSTAMINE:
Vastavalt ERL Üldmäärustikule.
REGISTREERIMINE:

aadressil www.ratsanet.ee kuni 04. märts 2020

Hilisemad muudatused:

kadri.vollmer@gmail.com, 55693949

HOBUSTE MAJUTUS:
Piiratud koguses bokse on võimalik broneerida info@ihastetall.ee hinnaga 20€/päev, ei sisalda
sööta. Boks ja mahalaadimiskoht tuleb enda hobuse järel ise koristada! Koristamata koha eest
täiendavalt 5€. Tasuda sekretariaadis registreerimisel! Hein: võistluspäev 5€ / hobune.
Broneerimiskirjas märkida hobuse nimi + sugu ja groomi kontakttelefon.
INIMESTE MAJUTUS:
Ei toimu
VASTUTUS:
Ratsaspordiga kaasneb õnnetuste ja/või võimalike kahjustuste kõrgendatud oht. Võistlusel
osalejad, sportlased, hobuseomanikud, tallimehed ja muud abilised peavad olema viinud ennast
kurssi ratsaspordi ja/või võistlusel osalemisega kaasnevate võimalike riskidega ja teevad kõik, et
õnnetusi ja/või kahjustusi ja/või muid riske vältida.
Korraldajad ei vastuta osalejatele, võistlejatele, hobustele, hobuseomanikele, tallimeestele,
abilistele ja/või esindajatele enne võistlusi, võistluste ajal või peale võistlusi tekitatud varalise ja/või
mittevaralise kahju tekitamise, sealhulgas kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamise eest,
muuhulgas kuid mitte ainult õnnetuste, varguste, haigestumiste tagajärjel.
Korraldajad soovitavad tungivalt omada kindlustusi, mis kataks vähemalt nii õnnetusjuhtumeid,
tervisekahjustusi, vara hävimist, kaotsiminekut või vargust, samuti hobuse- ja/või
vastutuskindlustust.
MUU INFORMATSIOON:
Esialgsed stardijärjekorrad ja ajakava avaldatakse 06.03.20 www.ratsanet.ee.
Võistluse ajal töötab kohvik
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VÕISTLUSE KAVA

Laupäev, 07. märts 2020

Algusega kell 09:00

Prix de Tartu Kalevi Ratsaklubi

Klass nr: 1

Skeem ABC1, väljak 17 x 54 m
Avatud klass
Stardimaks:

20 €

Auhinnafond:

Rosetid ja diplom

Lisaks selgitatakse selle klassi raames Tartu linna sisemeister järgmises vanuseklassis:
- Lapsed (kuni 14a) – võitjale medal ning kolmele paremale diplomid ja rosetid
Prix de Ihaste Tallid

Klass nr: 2

Skeem A2, väljak 17 x 54 m
Avatud klass
Stardimaks:

20 €

Auhinnafond:

Rosetid ja diplom

Lisaks selgitatakse selle klassi raames Tartu linna sisemeister järgmises vanuseklassis:
- Noored (kuni 21a) – võitjale medal ning kolmele paremale diplomid ja rosetid
Prix de Ihaste Ratsakeskus

Klass nr: 3

Skeem LK1, väljak 17 x 54 m
Avatud klass
Stardimaks:

20 €

Auhinnafond:

Rosetid ja diplom

Lisaks selgitatakse selle klassi raames Tartu linna sisemeister järgmises vanuseklassis:
- Seeniorid (alates 16a) – võitjale medal ning kolmele paremale diplomid ja rosetid

KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD:
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