Rider RSK Talvine võistlus
JUHEND

Võistluse eesmärk: ratsaspordi arendamine ja populariseerimine.
uusi huvilisi kaasamine ning motiveerimine meie harrastus-ja noorsportlasi.

Toimumise aeg ja koht: 23.12.17, Vitsiku küla, Toila vald, Ida-Virumaa
Võistlustingimused:

Võistlusväljak, liiv 20x40, soojendusväljak murukate 20x40 m

Lubatud startida ohutusnõuetele vastavas treeningriietuses.Lastel kuni 16 a turvavest ja
vanemate nõusolek on kohustuslik! Osalejatel on võimalus hobust rentida stardiks (1 start-15
euro)Hobune peab olema terve, vähemalt 4 aastane ja pärinema tallist, kus viimase 60 päeva jooksul
pole olnud nakkusohtlikke haiguseid. Ühel hobusel on lubatud maksimaalselt kolm starti päevas, juhul
kui üks nendest on parkuur nr 1. Ratsanik võib osaleda igas arvestuses piiramatu arvu hobustega. Kui
sõit ebaõnnestub, siis võib paluda parandussõitu samal kõrgusel. Sellisel juhul lisatakse võistleja samal
kõrgusel olevate võistlejate järel nimekirja lõppu Kõik transpordist tulenevad mured ja muud erisoovid
esitada hiljemalt koos registreerimisega 22.11.2017. Hilisemaid soove ja pretensioone ei rahuldata.
Põhiparkuuri ebaõnnestumisel üks kordusparkuur väljaspool arvestust, registreerides selle eelnevalt
kohtunike kogus ning tasudes stardimaksu 5 eur. Muud täpsustamist vajavad küsimused lahendab
kohtunikekogu kohapeal.

Võistluse direktor:

Arina Koppel, 53555500

Peakohtunik:

Tatjana Tereshkova, 56053550

Rajameister:

Sergei Pashkov, 56053560

Veterinaaria:

Jekaterina Zaitseva, ; osavõtt vastavalt kehtivatele vet.nõuetele.

Võistluse sekretär:

Arina Koppel, info@rider.ee, 53 55 55 00

Sekretariaat: Avatakse 1 tund enne esimese parkuuri algust, suletakse 30 minutit pärast viimase
parkuuri lõppu Osalejad registreerivad ennast, esitavad hobuste passid, maksavad stardiraha, hobuse
rentimise ja boksikoha eest. Hobuste jagamine osalejate vahel toimub ainult loosimise käigus.NB!
Stardimaks peab olema tasutud enne starti. Vastasel juhul starti teid ei kutsuta.

Autasustamine: Parkuur number 1 – Puhtusele. Kõiki raja vigadeta läbinuid autasustatakse rosetiga
väravas. Teistel aladel autasustamine peale iga ala lõppu. Eriauhind: rosett “Minu esimene
võistlus„ osalejale, kellele on see päris esimene võistlus.

Arstiabi:

112

Registreerimine: ERL registreerimislehel kuni 18.12. http://www.ratsaliit.ee/valiteema/sportlane/maarustikud/
Vabas vormis info@rider.ee saatmise korral on vajalikud andmed:
1. Hobuse nimi, sünniaasta, sugu, isa, ema, sünniriik, omanik
2. 2. Võistleja nimi, sünniaasta, kubi(tall)
3. 3. Registreerija nimi, telefon, mailiaadress
Registreerimisega ootame vabas vormis alljärgnevat lisainfot:
1.Võistlustel vastutava treeneri/juhendaja nimi ja telefoninumber
2. Võistleja nimi, kellele on see esimene võistlus .
Skeemisõidu esialgne stardijärjekord avaldatakse www.rider.ee hiljemalt reedel 22.12.2017.

Hobuste majutus:

piiratud mahus, €10 boks, info@rider.ee,

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.

VÕISTLUSE KAVA
Программа соревнований.
23.12

ALGUS kell 12:00

11.00 Skeemiga tutvumine
12.00 Parkuur 1 – juhtimis skeem lattid maas puhtusele(eri arvestus)
•

Avatud lastele(vanuses 11-14a)

•

Väike ponisõitjatele (ponidel kuni 130sm tk, ja ratsanikud vanuses 6-10a);

•

Harrastajatele al.18 a. kellel pole RK
Treeneril/juhendajal on lubatud viibida võistlusväljakul. Lubatud juhendamine.
Väljalangemisel võib soovi korral limiteeritud aja jooksul rada lõpuni sõita.

Stardimaks: 10 EUR, (Rider Ratsakooli ja klubi liikmetele 5 EUR)
Autasustamine: Rosetid kõigile raja vigadeta läbijatele, roseti saab väravas, platsilt lahkudes.
13.00 Parkuuriga tutvumine
13.30 Parkuur 2 – 30 sm Puhtusele ja normi aja jooksul (eri arvestus)
•

Avatud lastele(vanuses 11-14a),

•

Noorukitele(vanuses 15-18)

•

Harrastajatele al. 18 a

Stardimaks: 10 EUR, (Rider Ratsakooli ja klubi liikmetele 5 EUR)
Autasustamine: 20 min jooksul peale iga parkuuri lõppu hobustel või ilma. autasustatakse
minimaalselt kolme sportlast.
Parkuur 3 –50cm Puhtus – Kiirus Eri arvestus
•

Avatud lastele(vanuses 11-14a),

•

Noorukitele(vanuses 15-18),

•

harrastajatele.

Stardimaks: 10 EUR, (Rider Ratsakooli ja klubi liikmetele 5 EUR)
Autasustamine: 20 min jooksul peale iga parkuuri lõppu hobustel või ilma. autasustatakse
minimaalselt kolme sportlast.
Põhiparkuuri ebaõnnestumisel üks kordusparkuur väljaspool arvestust, registreerides selle
eelnevalt kohtunike kogus ning tasudes stardimaksu 5 eur.
VÕISTLUSTE ALGUSAEG VÕIB OLLA MUUDETUD, KUI OSALEJATE ARV ON OODATUST
SUUREM VÕI VÄIKSEM JA KUI SEE ON VAJALIK VÕISTLUSTE HEAKS KORDAMINEKUKS.

