VÕISTLUSE JUHEND
Kestvusratsutamine

Kinnitatud ERL-s 27.07.2022
Uuendatud 04.08.2022

KUUSIKU RÄNNAK 2022

06.08.2022, Kuusiku tall, Kuusiku alevik, Rapla vald, Raplamaa
GPS koordinaadid: 58.972595, 24.731642

MTÜ Kuusiku tall ja Pinifer Endurance Team MTÜ

Stella Kuusemets, tel: 56765763

Peakohtunik:
Liikmed:

Malle Einaste, tel: 5012801
---

Astra Nilk, tel: 53970094, astranilk@hot.ee

Avatud pool tundi enne esimest hobuste ülevaatust kuni pool tundi peale võistluse lõppu.

President:
Liikmed:

Maria Daubaraite, tel: 5285066
---

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.

Stella Kuusemets, tel: 56765763

Peakorrapidaja:
Assistendid:

Grete Kaas
---

Margaret Peremees

---
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Võistluse juhend - kestvusratsutamine

Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele ja kestvusratsutamise määrustikule.
Seoses COVID-19 levikuga:
1. Kõigil võistlusterritooriumil viibijatel palume hoida teineteisega turvalist distantsi ning suhtuda täie
tõsidusega isiklikku kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse.
Korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu.
2. Haigusnähtudega isikute võistlusel osalemine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus
haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.

Autasustatakse kõiki edukalt lõpetanud võistluspaare.

aadressil www.ratsanet.ee kuni
Hilisemad muudatused:

03. august 2022

astranilk@hot.ee

Kuusiku tallis ja saab ka kopleid teha, Stella Kuusemets, tel: 56765763

Lähim Krantsi Kõrts
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.
Elukindlustus on kohustuslik!

Võistluse ajal avatud kohvik! Arveldamine sularahas, palun kaasa võtta peenraha.
Täpsed distantside
Kestvusratsutamine.

pikkused
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hiljemalt
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Võistluse juhend - kestvusratsutamine
Laupäev, 06.08.2022
Klass nr.

1

2

3

Distants

80 km

50 km

30 km

Kiirus / II KV

Kiirus / I KV

Esmane KV

80€

50 €

30 €

Esemelised

Esemelised

Esemelised

Hobuste ülevaatus (algusaeg)

08:00

09:00

11:00

Rajatutvustus (algusaeg)

08:45

09:45

11:45

Start (algusaeg)

09:00

10:00

12:00

Faaside arv

3

2

2

Min kiirus (km/t)

10

10

8

Max Kiirus (km/t)

- / 16

- / 16

16

Max pulss (l/min)

64

64

64

Pikkus (km)

30

25

15

Taastumisaeg (min)

15

15

15

Puhkepaus (min)

40

40

40

Pikkus (km)

25

25

15

Taastumisaeg (min)

15

Puhkepaus (min)

40

Pikkus (km)

25

20

20

Võistlusklass
Stardimaks
Auhinnad

III faas

II faas

I faas

Min kehakaal (kg)

Taastumisaeg (min)
Puhkepaus (min)

Taastumisaeg finišis (min)

20

Hobust saab tuua pärast finišeerimist vet.kontrolli ainult ühe korra.

KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD:
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