
SAAREMAA SUVEKARIKAS  
 KARIKAVÕISTLUSED TAKISTUSSÕIDUS 2020 

ÜLDJUHEND 
 
 

Etapid:     I etapp  5. juuli  Kõruse 
     II etapp 1.august Kõljala 

  III etapp 20. august Kõruse 
 
Võistluste korraldajad : MTÜ Saaremaa Ratsaspordiklubi, Reinu Ratsatalu, 

Kõljala tall 
                                        
 
Võistlusklassid:              Klass 1: 75  cm,  artikkel korraldaja valikul 

Klass 2: 90  cm,  artikkel korraldaja valikul 
Klass 3: 110 cm, artikkel korraldaja valikul  

                                         
                                          
Stardimaksud :               Klass 1: 15 EUR 
                                          Klass 2:  15 EUR 
     Klass 3:  15 EUR 
                                         
 
Autasustamine etappidel :  Klass 1:  100 EUR 
                                          Klass 2:  100 EUR 
     Klass 3:  100 EUR 
 Võimalusel lisaks esemelised auhinnad toetajatelt 
 
Karikasarja autasustamine:  Etappidel ja finaalis toimub autasustamine vastavalt ERL 

Üldmäärustikule.  
Üldarvestuses iga klassi kolmele parimale sportlasele 
mälestuskarikas ja esikoha võitnud sportlaste hobustele 
auhinnatekid. 

 
Osavõtu tingimused :  Vastavalt ERL poolt kehtestatud võistlustel osalemise 

tingimustele.  
Võistlemine osavõistluse arvestuses on igal sportlasel 
lubatud osalemine mitmes parkuuris, kuid karikasarja 
arvestus on piiratud ühe parkuuriga. Esimese 
ülesandmisega peab sportlane teatama, millises 
karikasarja  parkuuri arvestuses ta soovib osaleda.  
Kui sportlane jätab oma karikasarja klassi määramata, 
siis kogub ta punkte klassis, milles osales oma esimesel 
etapil ja kui sportlane osales mitmes klassis, siis kogub 
ta punkte neist kõrgeimas klassis.  



Kui sportlane stardib oma karikasarja klassis mitmel 
hobusel, siis: 
 - etappidel läheb sarja punktiarvestusse parim tulemus; 
- finaalis peab ta võistlusele registreerimisel teatama 
karikasarja arvestuses osaleva hobuse nime; 
 - teistel hobustel osaletakse ainult sõiduarvestuses, 
nende tulemused elimineeritakse punktiarvestusest ning 
nende kohtade punktid antakse järgneva koha 
saavutanud sportlasele. 

 

Muu informatsioon :    Peakohtunik, rajameister, sekretär, korrapidaja, täpne 
ajakava, parkuuride artiklid ja kõik muud tingimused, 
mis pole reguleeritud käesoleva juhendiga, saadetakse 
korraldajate poolt iga etapi kohta eraldi juhendiga. 
Muud küsimused lahendab kohtunike kogu kohapeal. 

  
                                        
   Vastavalt iga etapi korraldaja soovidele võib kõikidel etappidel olla  parkuuride raames eri 
arvestusi ning kavas võib olla ka karikasarja  punktiarvestuse väliseid parkuure.  
 
Suvekarika punktiarvestus: 
 
Punktiarvestust peetakse sportlase põhiselt. 
Etappidel jagatakse punkte järgmiselt : 
20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, jne 
 
Finaaliks loetakse karikasarja arvestuse III etappi. Kolme etapi kokkuvõttes võrdsete 
punktisummade korral saab kõrgema koha finaalvõistlusel parema tulemuse saanud 
sportlane. 
 
Suvekarika punktiarvestuses osalevad ka ühekordse litsentsiga võistlevad sportlased.  
 
 
 
 

 


