VÕISTLUSE JUHEND
Takistussõit

Kinnitatud ERL-s 22.10.2020
Muudetud 26.11.2020

VESKIMETSA SÜGIS 2020
Havensi Ponikarikas 2020 IV etapp ja Mini Cup finaal
Sisemeistrivõistlused takistussõidus 2020 poniratsanikud & U25
TOIMUMISE AEG JA KOHT:
28.-29. november 2020, Veskimetsa Ratsakeskus, Paldiski mnt. 135, Tallinn
GPS koordinaadid 59°25'31"N 24°39'48"E

VÕISTLUSTINGIMUSED:
Võistlusväljak:
Soojendusväljak:

Sisevõistlus

X

Välivõistlus

Klassid 1 kuni 3 – 22 x 43 m, klassid 4 kuni 9 – 22 x 64 m
Klassid 1 kuni 3 – 22 x 27 m, klassid 4 kuni 9 – võistlusväljakul

VÕISTLUSE KORRALDAJAD:
Tallinna RSK, SA Tallinna RK ja Veskimetsa Ratsakeskus

VÕISTLUSE DIREKTOR:
Ingrid Pruual 50 62 516 ingrid@veskimetsa.ee

KOHTUNIKE KOGU:
Peakohtunik:
Liikmed:

Hillar Talts
Merle Kollom

RAJAMEISTER:
Maarja Berkmann

KORRAPIDAJAD:
Peakorrapidaja:
Assistendid:

Ülle Taru
Grete Utso

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR:
Ave Talts, 51 36 847 ratsavoistlus@gmail.com

SEKRETARIAAT:
Avatud mõlemal päeval 45 min enne võistluse algust kuni 30 min pärast võistluse lõppu.

MEDITSIINIABI:
Riho Männik

VETERINAARIA:
Aili Ruul, 50 10 709
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.

VÕISTLUSE SEPP:
Info sekretariaadist
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Võistluse juhend - takistussõit
OSAVÕTUTINGIMUSED:
Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele.
Iga hobune võib teha maksimaalselt kaks starti päevas.
Seoses COVID-19 levikuga:
1. Võistluspaika lubatakse ainult võistluse korraldajad, osalejad ja osalejate taustajõud. Pealtvaatajad ei ole
lubatud.
2. Paneme sportlastele südamele, et kaasa võtta ainult hädavajalik personal, et kohapeal ei viibiks korraga
üle 250 inimese.
3. Võistluspaika saabuda võimalikult täpselt enda võistlusklassi ajaks ja lahkuda koheselt peale oma
võistlemise lõppu või auhindade kätte saamist.
4. Võistlusterritooriumi siseruumides on maski kandmine kohustuslik, v.a hobuse seljas viibivad ratsanikud,
alla 12-aastased lapsed või juhul, kui on meditsiiniline või erivajadusest tulenev vastunäidustus
maskikandmisele. Välitingimustes on mask rangelt soovituslik.
Korraldajal on õigus nõuda maski kandmist ja sellest keeldumise korral isik või isikud siseruumidest ära
saata. Maske on võimalik kohapealt osta.
5. Kõigil võistlusel viibijatel on kohustus hoida distantsi (2+2 reegel), vältida otsekontakte (kätlemine,
kallistamine jne), suhtuda tõsiselt kätehügieeni ja muudesse hügieeni ning puhtust tagavatesse
meetmetesse. Korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja kätepesu võimaluse.
6. Haigusnähtudega isikutel on Veskimetsa Ratsakeskuse territooriumile sisenemine rangelt keelatud.
Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.
Rohkem infot võimalike piirangute ning võistluse korraldusele seatud nõuete kohta leiate SIIT.

AUTASUSTAMINE:
Vastavalt ERL Üldmäärustikule.
Autasustamine toimub ilma hobusteta II korruse tribüünil.

REGISTREERIMINE:

aadressil www.ratsanet.ee kuni

25. november 2020

Hilisemad muudatused:
ratsavoistlus@gmail.com
• Kõik erisoovid stardijärjekorra osas, mis tulenevad hobuste transpordist või muudest hobuste heaolu
tagavatest põhjustest, märkida registreerimisel märkuste lahtrisse. Erisoovidega arvestatakse võimaluste
piires ning kohtunike kogu nendega mitte arvestada, kui leiab need olevat põhjendamatud või hilinenud.
• Väljaspool arvestust stardid saata otse võistluse sekretärile ja need on võimalikud kui ajakava või klass
seda võimaldab. Täpsem info pärast registreerimise lõppu.

HOBUSTE MAJUTUS:
Majutusvõimalused väga piiratud.
Bokside broneerimine voistlus@veskimetsa.ee. Palun saada: võistleja nimi, hobuse nimi, hobuse sugu,
broneeringu päev, võistlusklass, kas ööbimisega või mitte ja kindlasti enda kontakt.
Boksi hind 20 € päev, ei sisalda sööta. Tallipealik Kristiin Jaanimets.

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.
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Võistluse juhend - takistussõit
MUU INFORMATSIOON:
Täpsustatud ajakava ja esialgsed
www.ratsanet.ee ja www.equipe.com.

stardijärjekorrad

VÕISTLUSE KAVA

avaldatakse

hiljemalt

Laupäev, 28.11.2020

27.

november

2020

Algusega kell 09:00

Klass nr: 1
65 cm, art. 238.2.2 + 245.3, vahetud ümberhüpped
Havensi Ponikarika „Mini Cup“ finaal
Stardimaks:
16 €
Auhinnafond:
Esemelised

Klass nr: 2a
75 cm, art. 274.1.5.3, kahefaasiline
Havensi Ponikarika „Väike ring“
Stardimaks:
16 €
Auhinnafond:
Esemelised

Klass nr: 2b
75 cm, art. 274.1.5.3, kahefaasiline
Avatud sportlastele ratsakooli hobusel või ponil
Stardimaks:
15 €
Auhinnafond:
Esemelised

Klass nr: 3
Handicap 85/90 cm, art. 274.1.5.3, kahefaasiline
Havensi Ponikarika „Keskmine ring“
Stardimaks:
16 €
Auhinnafond:
Esemelised

Klass nr: 4
Handicap 100/105 cm, art. 274.1.5.3, kahefaasiline
Havensi Ponikarika „Suur ring“
Stardimaks:
16 €
Auhinnafond:
Esemelised

Klass 5 mõlema arvestuse põhiparkuur toimub puhtusele, esikohale pretendeerivate
sportlaste vahel viiakse läbi ühed ümberhüpped puhtusele ja kiirusele.
Juhul kui VP osalejaid on vähem kui 5, siis võistlevad VP ja SP ühises handicap arvestuses.

Klass nr: 5a

Prix de HAVENS

100 cm, art. 238.1.2, ühed ümberhüpped
SMV poniratsanikud (kuni 16a) väikestel ponidel (tk<140)
20 €
Stardimaks:
min 100 €, lisaks esemelised auhinnad kolmele paremale
Auhinnafond:

SMV arvestuses ERL poolt võitjale tekk, kolmele paremale medalid, rosetid ning rahaline auhind 45€-35€20€ (ERL maksab välja ülekandega, pangakonto number saata ave@ratsaliit.ee).
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Võistluse juhend - takistussõit
Klass nr: 5b

Prix de HAVENS

110 cm, art. 238.1.2, ühed ümberhüpped
SMV poniratsanikud (kuni 16a) suurtel ponidel (tk>140)
Stardimaks:
20 €
Auhinnafond:
min 100 €, lisaks esemelised auhinnad kolmele paremale

SMV arvestuses ERL poolt võitjale tekk, kolmele paremale medalid, rosetid ning rahaline auhind 60€-50€40€ (ERL maksab välja ülekandega, pangakonto number saata ave@ratsaliit.ee).

VÕISTLUSE KAVA

Pühapäev, 29.11.2020

Algusega kell 09:00

Klass nr: 6
100 cm, art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud
Stardimaks:
20 €
Auhinnafond:
min 200 €

Klass nr: 7
115 cm, art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud
Stardimaks:
20 €
Auhinnafond:
min 200 €

Klass nr: 8
125 cm, art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud
Stardimaks:
20 €
Auhinnafond:
min 200 €

Klass nr: 9
135 cm, art. 276.2, võitjate vooruga
Võitjate vooru pääseb vähemalt 25%, aga mitte vähem kui 10, kuid igal juhul kõik põhiparkuuri puhtalt
läbinud sportlased.
SMV U25 (kuni 25a)
Stardimaks:
20 €
Auhinnafond:
200 €

SMV arvestuses ERL poolt võitjale tekk, kolmele paremale medalid, rosetid ning rahaline auhind 100€-80€70€ (ERL maksab välja ülekandega, pangakonto number saata ave@ratsaliit.ee).
KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD:
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