VÕISTLUSE JUHEND
Rakendisport

Kinnitatud ERL-s 12.04.2022

REIU RAKEND 2022 & RAKENDI KARIKASARJA I ETAPP
TOIMUMISE AEG JA KOHT:
14.05.2022, Vana-Nurme talu, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa
GPS koordinaadid: 58°18'06.9"N 24°36'40.5"E

VÕISTLUSTINGIMUSED:
Võistlusväljak:
Soojendusväljak:

Sisevõistlus

Välivõistlus

X

koolisõit 80 x 40 m, muru / komb.maraton 80 x 50 m, muru
80 x 40 m, muru

VÕISTLUSE KORRALDAJAD:
Vändra Ratsaspordiklubi, Vana-Nurme talu

VÕISTLUSE DIREKTOR:
Riina Rõa, tel. +372 56643159

KOHTUNIKE KOGU:
Peakohtunik:
Liikmed:

Milja Ardla
Varju Kuusemets, Krista Raidmets (KS)

RAJAMEISTER:
Imre Raudsepp

TEHNILINE DELEGAAT:
--KORRAPIDAJAD:
Peakorrapidaja:
Assistendid:

Ingrid Pruual
---

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR:
Ave Talts, tel. +372 5136847, ratsavoistlus@gmail.com

SEKRETARIAAT:
Avatud 45 min enne võistluse algust kuni 30 min peale võistluse lõppu.

MEDITSIINIABI:
Jana Evik

VETERINAARIA:
Tiit Siiboja, tel. +372 5067241
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:
--1

Võistluse juhend - rakendisport
OSAVÕTUTINGIMUSED:
Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele. Karikasarja arvestuses täiendavad
tingimused vastavalt sarja üldjuhendile.
Kõik rakenditüübid võistlevad ühises arvestuses, hobuste ja ponide kiirused vastavalt raskusastmele.
Seoses COVID-19 levikuga:
- Kõigil võistlusterritooriumil viibijatel palume hoida teineteisega turvalist distantsi, vältida otseseid kontakte
(kätlemine, kallistamine jne) ja suhtuda täie tõsidusega isiklikku kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja
puhtust tagavatesse meetmetesse. Korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu.
- Haigusnähtudega isikute võistlusterritooriumil viibimine on 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.

VÕISTLUSKLASSID:
Klass nr: 1
Keskmine tase: kahevõistlus - FEI test 2* HP1 + komb.maraton (1 maratonitakistus + koonused (+25cm))
Avatud kõigile
Stardimaks:

20 €

Auhinnafond:

100€ + esemelised

Klass nr: 2
Madalam tase: kahevõistlus - FEI test 1*B + komb.maraton (1 maratonitakistus + koonused (+35cm))
Avatud kõigile (sarja klass 2)
Stardimaks:

20 €

Auhinnafond:

Esemelised

Klass nr: 3
Madalam tase: komb.maraton (1 maratonitakistus + koonused (+35cm))
Avatud kõigile (sarja klass 1)
Stardimaks:

15 €

Auhinnafond:

Esemelised

Klass nr: 4
Keskmine tase: komb.maraton (1 maratonitakistus + koonused (+25cm))
Avatud kõigile
Stardimaks:

15 €

Auhinnafond:

Esemelised

AUTASUSTAMINE:
Vastavalt ERL Üldmäärustikule.
Ühine auhinnatseremoonia toimub peale viimase klassi lõppu.

REGISTREERIMINE:

aadressil www.ratsanet.ee kuni

Hilisemad muudatused:

ratsavoistlus@gmail.com

11. mai 2022

Registreerimisel palume teada anda kas ja kellega vankrit jagatakse ning märkida üles ka
komb.maratonis kasutatava vankri laius.
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Võistluse juhend - rakendisport
HOBUSTE MAJUTUS:
Broneerimine Riina Rõa, tel. +372 56643159, riina36@yahoo.com. Hind 15 € / päev. Bokside arv piiratud.

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.

MUU INFORMATSIOON:
Täpsustatud ajakava ja stardijärjekorrad avaldatakse 13.05.22 Ratsanetis.

VÕISTLUSE KAVA
Laupäev, 14.05.2022

Kell 11:00

Koolisõit

Kell 15:00

Kombineeritud maraton

KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD:
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