SAKU SUURHALLI VÕISTLUS HARRASTAJATELE
JUHEND
Võistluse aeg ja koht:
Võistlustingimused:
Võistluse korraldaja:
Võistluse direktor:
Kohtunike kogu:
Võistluse sekretär:
Võistluse sekretariaat:
Peakorrapidaja:
Rajameister:
Arstiabi:
Veterinaararst:
Osavõtu tingimused:

Autasustamine:
Registreerimine:

Hobuste majutus:
Vastutus:

Muu informatsioon:

03. oktoober 2014, Tallinn, Saku Suurhall
võistlusväljak – 30 x 60m liiv; soojendusväljak – 20 x 40m, liiv
Eesti Ratsaspordi Liit
Siim Nõmmoja, mob. 50 36 102
peakohtunik Caesar von Walzel (FIN), hindekohtunikud täpsustamisel
Ave Talts, mob 51 36 847, voistlus@parkuur.ee
Avatud 1 tund enne parkuuri algust kuni 30 min. peale parkuuri lõppu.
Matti Kuusi (FIN)
Andreas Bamberger (AUT)
Info sekretariaadist või tel. 112
Tiit Siiboja, mob. 50 67 241
ERL poolt kehtestatud osavõtu tingimused.
Võistlema pääsevad kuni 12 paremat harrastajat vastavalt 15.09.2014 seisuga ERL
harrastussportlaste takistussõidu edetabelile ja kuni 3 korraldaja kutsetega. Edetabeli
alusel koostatakse ka ootelist, kuhu kuuluvad paremuselt järgmised sportlased.
Vastavalt ERL Üldmäärustikule hiljemalt 5 min. peale parkuuri lõppu.
Autasustamisele kutsutakse viis paremat hobustel.
kuni 22. september 2014. a www.ratsanet.ee kaudu.
NB! Kui selleks kuupäevaks registreeritud pole, loetakse võistleja mitteregistreerunuks
ja osalusõigus läheb paremuselt järgmistele.
ei ole
Korraldajad ei vastuta kolmandate isikute ees tegude eest, mille on põhjustanud
võistlejad, tallimehed, hobuseomanikud, nende hobused või muud ettenägematud
asjaolud. Korraldajad soovitavad omada kindlustusi.
Juhendis määratlemata küsimused lahendatakse peakohtuniku ja korraldajate poolt
kohapeal.
Stardijärjekord ja täpsustatud algusaeg avaldatakse hiljemalt 01.10.2014
www.tallinnhorseshow.ee

VÕISTLUSE KAVA 03.10.2014
Parkuur 100 cm stiilipunktidele, võrdsete stiilipunktide korral esikohale pretendeerivate sportlaste vahel viiakse
läbi ümberhüpped puhtusele ja kiirusele (Tabel A).
Stardimaks
50€
Auhinnafond 500€
Võistlusala reeglid põhiparkuuris:
- Stiilipunktid (istak, juhtimisvõtete kasutamine, impulss, allumine)
- Hüppamisel maha aetud takistus
- Esimene allumatus
- Teine allumatus või muu rikkumine vastavalt TSM Art. 241
- Hobuse ja/või võistleja esimene kukkumine
- Normiaja ületamine
- Ajalimiidi e. piiraja ületamine

10-palli süsteemis
- 0,5 kp.
- 0,5 kp.
välja langemine
välja langemine
- 0,1 kp. iga alanud sekundi eest
välja langemine

Kinnitatud ERL-s 23.08.2014

