TALENDIJAHT 2022
ERL ARENGUSARI KOOLISÕIDUS
ÜLDJUHEND

Sarja eesmärgiks on tuua koolisõidu juurde tublisid ja andekaid noori koolisõitjaid, seeläbi luues soodsat
kasvupinnast meie koolisõidu noortespordi koondistele.

KORRALDAJAD:
Eesti Ratsaspordi Liit, Eva-Maria Vint-Warmington, +372 53334495, eva-maria@travelmoments.ca

SARJA ARVESTUSED:
ABC
A
A-L

Talendijaht
X-Faktor
Tulevikutähed

U14
U16
U18

– ABC1, ABC2
– A1, A2, A3
– A4, LK1, LK4

NB! Talendijahi sarja arvestuse ABC klassides peab olema vähemalt 2 kohtunikku.
SARJA ETAPID JA SKEEMID:
Etapp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Finaal)

Kuupäev
23/04
07/05
21/05
28/05
12/06
19/06
03/07
09/07
12/07
30/07
07/08
21/08

Koht
Ecu Tallid
Maria Talu
Arma Ratsatalu
Särevere
Toominga Tall
Pallase Tallid
Massu
Tartu Ratsakool
Toominga Tall
Kilgi Tall
Arma Ratsatalu
Pallase Tallid

Talendijaht (ABC)
ABC1
ABC1
ABC1
ABC1
ABC1
ABC1
ABC2
ABC2
ABC2
ABC2
ABC2
ABC2 (koef 1.1)

X-Faktor (A)
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A3
A3
A3
A3 (koef 1.1)

Tulevikutähed (A-L)
A4
A4
A4
A4
LK1 (koef 1.03)
LK1 (koef 1.03)
LK1 (koef 1.03)
LK1 (koef 1.03)
LK4 (koef 1.05)
LK4 (koef 1.05)
LK4 (koef 1.05)
LK4 (koef 1.05 x 1.1)

ABC skeemid toimuvad 20 x 40 m ning A ja A-L arvestuse skeemid 20 x 60 m väljakul.

OSAVÕTU TINGIMUSED, PUNKTIDE KOGUMINE JA VÕITJATE SELGITAMINE:
Osalemine:
Osalemine vastavalt ERL võistlustel osalemise tingimustele, ühekordne litsents on sarjas osalemiseks lubatud.
Võistlustel lubatakse osaleda hobustel või ponidel, kes on nõuete kohaselt vaktsineeritud ja kelle tallis pole
esinenud hobuste nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul.
Sarja etappidele ootame osalema kõiki koolisõitjaid, kes kuuluvad vastavasse vanuseklassi, kuid sarja punktide
kogumises on mõned piirangud:
Talendijaht (ABC) – ratsanikud kellel ei ole Ratsanetis eelnevatelt hooaegadelt A või sellest raskemal tasemel 60%
või kõrgemat tulemust.
X-Faktor (A) – ratsanikud, kes ei ole saavutanud eelmistel hooaegadel üheski SMV või EMV arvestuses 60% või
kõrgemat tulemust.
Tulevikutähed (A-L) – ratsanikud, kes ei ole saavutanud eelmistel hooaegadel üheski SMV või EMV arvestuses 60%
või kõrgemat tulemust.
Sarjas osalevatel ratsanikel ei ole piiranguid 2022 hooajal üheski EMV ja SMV arvestuses osalemiseks.
Punktide kogumine:
Punktiarvestus on ratsaniku põhine, sarjas võib osaleda nii hobuste kui ponidega.
Sarja vältel võib ratsanik koguda punkte kahes kõrvuti asetsevas arvestuses (ABC / A / A-L).
Kui ratsanik peaks osalema hooaja jooksul kõigis kolmes arvestuses, siis saab ta punkte koguda vaid A ja A-L
arvestustes.
Kui ratsanik osaleb etapil ühes arvestuses mitmel hobusel/ponil, siis punktiarvestusse läheb ainult parim tulemus.
Kokku toimub kümme (10) etappi, millest sarja kokkuvõttes läheb arvesse kolme (3) parema etapi tulemused.
Etappidel sarja arvestuses saavutatud protsendid teisendatakse punktideks 1:1. Erandiks on A-L arvestus, kus LK1
skeemide punktid korrutatakse koefitsiendiga 1.03 ja LK4 skeemi punktid koefitsiendiga 1.05.
Finaalis saavutatud tulemus korrutatakse kõikides arvestustes koefitsiendiga 1.1.
Sarja võitjate selgitamine:
Üldvõitjate selgitamiseks liidetakse igas arvestuses kolme (3) parema etapi punktid, kõigis arvestustes on võitjaks
suurima punktisummaga ratsanik, teine koht kuulub paremuselt järgmise punktisummaga ratsanikule jne.
Kui ratsanik on sarja punkte kogunud kahes arvestuses, siis sarja võitjate selgitamisel saab ratsanik koha ainult
ühes arvestuses, seda parema kohatulemuse alusel, ning tema punktid eemaldatakse teise arvestuse tabelist.
Kui ratsanik saavutab võrdse kohatulemuse kahes arvestuses, siis jääb talle koht kõrgemas arvestuses.
Näide: Võistleja Peeter osaleb hooaja jooksul nii ABC kui A arvestustes. Vastavalt punktidele saavutab ta ABC
arvestuses 2. ja A arvestuses 5. koha. Sarja lõplikuks tulemuseks jääb Peetrile 2. koht ABC arvestuses ning A lõplikus
arvestuses liigub punktisumma järgi 6. koha saavutanud võistleja tänu sellele 5. kohale.
Võrdse punktisumma korral üldarvestuses loeb kõrgeima punktisummaga tulemus arvesse minevate etappide
tulemuste seast, sinna juurde ei arvestata finaali koefitsienti 1.1.

AUTASUSTAMINE:
Etappidel toimub autasustamine vastavalt ERL Üldmäärustikule. Auhinnafondid täpsustatakse vastava etapi
juhendiga, rosetid igas arvestuses vähemalt viiele (5) paremale ERL poolt.
Sarja kokkuvõttes autasustatakse iga arvestuse kolme (3) paremat ERL karikatega, iga arvestuse võitjat arvestuse
toetaja poolt välja pandud tekiga ning viite (5) paremat arvestuse toetaja poolt välja pandud auhindadega.

ABC arvestus Talendijaht – Torpol ja Gramina-Equistore
A arvestus X-Faktor – Winderen
A-L arvestus Tulevikutähed – Ratsavarustus24
Võitjate väljakuulutamine ja autasustamine toimub Pallase Tallide koolisõiduvõistluse raames 21. augustil.

MUU INFORMATSIOON:
Kohtunikud, sekretär, korrapidaja, täpsustatud ajakava, stardimaksud ja kõik muud tingimused, mis pole
reguleeritud käesoleva juhendiga, saadetakse korraldajate poolt iga etapi kohta eraldi juhendiga.
Muud küsimused lahendab kohtunike kogu kohapeal.
Sarja koordinaator Kirsika Neimla (Suhtlemine toetajate ja korraldajatega) olenkirsika@gmail.com
Sarja reeglid ja punktiarvestus Eva-Maria Vint-Warmington

eva-maria@travelmoments.ca

TOETAJAD:

TALENDIJAHT ABC – TORPOL / GRAMINA EQUISTORE
TORPOL on selle hooaja ABC Talendijaht U14 – ABC1, ABC2 arvestuse toetaja.
Torpol on Poola hobu-, ratsa- ja tallivarustuse tootmise eliitbränd. Torpol pakub
kvaliteetseid ratsarõivaid ja aksessuaare professionaalidele ja harrastajatele. Torpoli
tooted vastavad kõrgeimatele standarditele, pakkudes nende kasutajatele palju rõõmu
ja rahulolu. Teeme oma tööd kire ja pühendumusega. Torpol'i brändisaadik Eestis on
Dina Ellermann. Tere tulemast Torpoli rahulolevate klientide hulka!
Torpoli ametlik esindaja ja edasimüüja Eestis on Gramina-Equistore.
Kontakt: Jaana Luha +372 520 7733
E-post: info@eggersmann.ee
Koduleht: gramina-equest.com

X-FAKTOR A – WINDEREN
WINDEREN on ülimalt omanäoline hobuvarustuse bränd, mis on kuulus oma
unikaalse innovaatilise disaini ning materjalide valiku poolest. Me keskendume nii
ratsaniku kui hobuse elulistele vajadustele, kasutades tootearenduses nii oma
pikaajalist kogumist sadulas kui teadmisi füüsika, keemia, biomehhaanika ja
veterinaaria alal. Meie toodete valikuga saate tutvuda https://www.winderen.com/
Kontakt: Dina Ellermann, dinaellermann@gmail.com

TULEVIKUTÄHED A-L – RATSAVARUSTUS24
Ratsavarustus24 on 10-aastase kogemusega ratsatarvete müügiga tegelev
ettevõte. Keskendume eelkõige laste ja naiste ratsariiete ning
turvavarustuse laia tootevaliku pakkumisele, aga kohapealt saab soetada ka
suures valikus hobustele mõeldud varustust. Meie klientide
lemmikkaubamärgid on HORKA, RED HORSE, HKM, BR, PREMIERE,
NAF, HORZE jpt.
Tallinnas, Mustamäe tee 29 aadressil asub 2019. aastal avatud Ratsavarustus24 füüsiline pood, kuhu kõik
ratsahuvilised saavad kohapealse tootevalikuga tutvuma tulla.
Üheks tähtsamaks eesmärgiks on pakkuda just lastele taskukohaste hindadega ratsarõivaid ja -varustust, et anda
ratsutamise populariseerimisele Eestis oma panus.
Oled väga oodatud poodi külastama!
Kontakt: Riin Iiris Braiek +372 5886 2625
E-mail: riin@ratsavarustus24.ee
Ratsavarustus OÜ, Mustamäe tee 29, Tallinn 10616
www.ratsavarustus24.ee

