
 
HIIUMAA  TALVEKARIKAS  TAKISTUSSÕIDUS  

2013 
 

ÜLDJUHEND 
 
Toimumise ajad ja kohad: I   etapp  13. jaanuar, 2013.a.                     Linnumäe 
                                                II  etapp  03. veebruar, 2013 a.                  Linnumäe 

III etapp  03. märts, 2013 a.                       Linnumäe 
                                                IV etapp  31. märts, 2013 a.                       Linnumäe 
                                                Finaal      21. aprill, 2013 a.                       Linnumäe 
 
                                                Korraldajad jätavad endale õiguse halbadest ilmastikuoludest  
                                                tingituna etappide toimumisaegu muuta (edasi lükata) teatades               
                                                sellest kõigile registreerunutele hiljemalt võistlustele eelneval  
                                                päeval kell 10.00.  
 
Võistluste korraldaja:          Hiiumaa Ratsaspordiklubi MTÜ 
 
Võistlusväljak:  Liivaväljak maneezis, finaal võimaluse korral välisväljakul. 
 
Võistlusklassid ja    Klass 1   :    70 -  80 cm, artikkel korraldaja valikul 
raskusastmed :             Klass 2   :    90 -100 cm, artikkel korraldaja valikul 
                                                Klass 3* :    50 – 60 cm, artikkel korraldaja valikul 
                                                Kui finaaletapp toimub välisväljakul, tõstetakse parkuuride kõrgusi  
                                                kuni 10 cm. 

* Klass 3 (väike karikas) on mõeldud noorratsanikele.  
Osalemine, ka etapi arvestuses, ainult neile, kes kõrgemates sõitudes 
ei osale. Ülejäänutele ainult väljaspool arvestust. 
Vastavalt iga etapi juhendile võib kõikidel etappidel kavas olla ka 
karikasarja punktiarvestuse väliseid parkuure. 

 
Stardimaksud :                     Klass 1 :  10 EUR 
                                                Klass 2 :  10 EUR 

Klass 3 :    5 EUR 
Autasustamine Etappidel ja finaalis autasustatakse 25% osavõtjate üldarvust, 

minimaalselt 3 sportlast auhindadega, hobuseid rosetiga.  
                                                Auhinnafond minimaalselt 75 % stardimaksudest, täpsustatakse iga   
                                                juhendiga. 
                                                 
Karikasarja võitjate             Üldarvestuses iga klassi kolme paremat sportlast 
autasustamine :                     mälestuskarika ja diplomiga. 
                                               
Osavõtu tingimused:  Avatud kõigile soovijatele, kes täidavad juhendites esitatud 

tingimusi 



Nõutav võistlusvorm; nõuetekohaselt vaktsineeritud ja terve hobune 
kelle päritolutallis ei ole viimase 4 nädala jooksul esinenud hobuste 
nakkushaigusi  
Kuni 16 a. (k.a.) sportlastel nõutav lapsevanema või hooldaja kirjalik 
nõusolek ning turvavest.                                                 

                                               Esimese ülesandmisega peab sportlane teatama, millises karikasarja                                         
                                               parkuuri arvestuses ta soovib osaleda. Võistlemine osavõistluse   
                                               arvestuses on igal sportlasel lubatud igal osavõistlusel mitmes  
                                               parkuuris (v.a. Klass 3), kuid karikasarja arvestus on piiratud ühe   
                                               parkuuriga.  
                                               Juhul, kui sportlane ei teata, millises arvestuses ta osaleb, loetakse  
                                               automaatselt tema arvestuseks kõrgem parkuur, milles ta osales oma  
                                               esimesel osavõistlusel 
 
Muu informatsioon :            Peakohtunik, rajameister, sekretär, korrapidaja, täpne ajakava,  
                                                parkuuride artiklid ja kõik muud tingimused, mis pole reguleeritud  
                                                käesoleva üldjuhendiga, fikseeritakse korraldajate poolt iga etapi  
                                                eraldi juhendis.  
                                                Muud küsimused lahendab kohtunike kogu kohapeal.  
                                                Juhendid avaldatakse www.ratsu.ee  ja www.hobumaailm.ee  

 
 
Hiiumaa Talvekarika punktiarvestus: 
 
Punktiarvestust peetakse sportlase põhiselt. 
Arvesse lähevad karikasarja arvestuses kolme parima etapi ja finaali punktid.  
Võrdsete punktide korral (3 etapi + finaalipunktid), selgitatakse karikavõitjad ümberhüpetel 
vahetult peale finaalvõistluse  vastava parkuuri lõppu. 
 
Etappidel jagatakse punkte 20 paremale  järgmiselt : 
20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1. 
Juhul, kui sportlane võistleb osavõistluse parkuuris mitmel hobusel, läheb arvesse parim tulemus 
 ning paremuselt teine jne. tulemus elimineeritakse punktiarvestusest ja selle koha punktid antakse 
 järgneva koha saavutanud sportlasele 
 
Finaalis jagatakse punkte 20 paremale järgmiselt : 
30, 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 
Juhul, kui sportlane võistleb finaali parkuuris mitmel hobusel, peab ta finaaletapile registreerimisel 
teatama, millisel hobusel ta stardib Hiiumaa Talvekarika arvestuses. Teistel hobustel startides 
osaleb ta ainult finaalvõistluse arvestuses ning nende tulemused elimineeritakse punktiarvestusest 
ja nende kohtade punktid antakse järgneva koha saavutanud sportlasele. 

 
 
Lisainformatsioon aadressilt ratsu@hiiumaa.ee või telefonil 5041274 Jaaanus Berkmann.  
 
 
 

 


