VÕISTLUSE JUHEND
Takistussõit

Kinnitatud ERL-s 24.07.2021

LUUNJA KARIKAS 2021
TOIMUMISE AEG JA KOHT:
07.08.2021, Luunja alevik, Tartumaa
GPS koordinaadid: 58.356552, 26.880998

VÕISTLUSTINGIMUSED:
Võistlusväljak:
Soojendusväljak:

Sisevõistlus

Välivõistlus

70 x 100 m, liiv
40 x 60 m, liiv

VÕISTLUSE KORRALDAJAD:
Tartumaa RSK

VÕISTLUSE DIREKTOR:
Sven Šois, tel. +372 511 1106

KOHTUNIKE KOGU:
Peakohtunik:
Liikmed:

Tõnu Kaumann
---

RAJAMEISTER:
Renee Nüüd

KORRAPIDAJAD:
Peakorrapidaja:
Assistendid:

Grete Utso
---

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR:
Triinu Hansen, tel +372 53 01 3432, Luunjavoistlus@gmail.com

SEKRETARIAAT:
Avatud 1 tund enne võistluse algust kuni 30 minutit peale võistluse lõppu.

MEDITSIINIABI:
Teele Kepler

VETERINAARIA:
Rainer Hõim, tel +372 53 31 2739
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.
• Kõigil võistlusterritooriumil viibijatel palume hoida teineteisega turvalist distantsi ning suhtuda täie
tõsidusega isiklikku kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse.
• Haigusnähtudega isikutel on võistluse 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.

REGISTREERIMINE:

aadressil www.ratsanet.ee kuni

Hilisemad muudatused:

Luunjavoistlus@gmail.com

04. august 2021

Väljaspool arvestust startide soov saata otse võistluse sekretärile ja need on lubatud ainult samas klassis
teise stardina kui ajakava seda võimaldab.

HOBUSTE MAJUTUS:
Ei toimu.

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.
Korraldaja poolt võistluspaigas pakutud teenuste ost (sh hobuste majutus väliboksides) ning oma
varustuse ja seadmete kasutamine (sh seadmete ühendamine kohapealsesse elektrivõrku) toimub
võistleja (alaealise võistleja puhul tema seadusliku esindaja) omal vastutusel.
Võistluspaigas võistleja, võistleja abilise, võistlejaga seotud isiku või hobuse poolt tekitatud kahju eest
vastutab võistleja (alaealise võistleja puhul tema seaduslik esindaja). Võistluspaigas korraldaja või
võistluspaiga pidaja vara kahjustamisest tuleb koheselt teavitada võistluste direktorit või sekretäri.
Võistleja (alaealise võistleja puhul tema seaduslik esindaja) kinnitab võistlusel osalemisega, et on
tutvunud võistluse juhendiga, Eesti Ratsaspordi Liidu ja FEI üldmäärustikega ning osalejate infolehega.
Ühtlasi kinnitab võistleja (alaealise võistleja puhul tema seaduslik esindaja), et on tutvustanud juhendit
ja teisi eelmainitud dokumente enda abilistele.

MUU INFORMATSIOON:
Juhendis määratlemata küsimused lahendatakse peakohtuniku ja korraldajate poolt kohapeal.
Esialgsed stardijärjekorrad ja täpsustatud ajakava avaldatakse hiljemalt 06.08.2021 Ratsanetis.
Ajakavas võib toimuda muudatusi sõltuvalt võistluspäeva kulgemisest.
Võistlusel on avatud kohvik Best Choice.
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VÕISTLUSE KAVA

Laupäev, 07.08.2021

Algusega kell 10:00

Klass nr: 1
Prix de UNIRO
120 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud klass
Stardimaks:
20€
Auhinnafond:
500€, lisaks esemelised auhinnad kolmele paremale
Klass nr: 2
AUTOSPIRIT esitleb Prix de TARTU MILL
135 cm, Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped
Avatud klass
Stardimaks:
20€
Auhinnafond:
2000€, võitjale lisaks tekk ja karikas ning Mazda ühekuuline kasutusõigus, mille on
välja pannud Autospirit.
Klass nr: 3
PRIX DE EQUIFIRST
100 cm, Art. 274.1.5.3, kahefaasiline
Avatud klass
Stardimaks:
20€
Auhinnafond:
200€, lisaks esemelised auhinnad Equifirst’i poolt
Klass nr: 4
Prix de LAHE KINNISVARA
110 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud klass
Stardimaks:
20€
Auhinnafond:
500€
KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD:
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