Saksa Ratsakooli talvine võistlussari
Etapid:
● I etapp: Koolisõit, Neljapäev 10.11.2022
● II etapp: Koolisõit, Neljapäev 17.11.2022
● III etapp: Takistussõit, Neljapäev 24.11.2022
● IV etapp: Takistussõit, Neljapäev 08.12.2022
Igale etapile tuleb ennast eraldi kirja panna voistlus@saksahobused.ee
Võistlusklassid:
● Klass 1 - 60-70cm + ST2
● Klass 2 – 80cm + ABC1
● Klass 2 - 90cm + A1
Sarja punktiarvestus:
Koht
I ja II etapp
III ja IV etapp
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Sarja arvestuses saab võistelda ühes klassis, mis valitakse esimest korda etapile
registreerudes.
Takistussõidu etappidel saavad osaleda ainult need võistlejad, kes on
osalenud vähemalt ühel koolisõidu etapil ja seda kas sarja arvestuses või sarja
väliselt. Erandiks on 24.11 etapi kõrgused latid maas ja juhtimisrada.
Sarja punktiarvestus on ratsaniku põhine, st et igal etapil võid sõita erineva
hobusega.
Sarja arvestusse lähevad 3 parima etapi punktid. NB! Takistussõidu etappidel on
madalamad punktid (vt punktitabel)
Koolisõidu etappidel on punktid 1.25x koefitsiendiga.
Võrdse punktisumma korral otsustab II etapi tulemus.

Auhinnad:
● Karikasarja üldarvestuses autasustatakse võistlusklassi 3 parimat roseti ja väikese
auhinnaga.
● Igal etapil rosetid kolmele paremale.

Koolisõidu etappide juhend
I etapp:
10.11.2022
II etapp:
17.11.2022
Stardimaks: 15 EUR/start
Arvestused:
● Skeem ST2
● Skeem ABC1
● Skeem A1
● Vabalt valitud raskem skeem
Võistluse algus: 17:00
Auhind:
igas skeemis kolmele parimale rosetid
Registreerimine: hiljemalt 3 päeva enne võistluse toimumist voistlus@saksahobused.ee
Registreerumisel teatada: võistleja nimi, hobuse nimi, skeem(id)
Muu info:
Riietus – puhas ja terve.
Kannused ei ole kohustuslikud. Steki pikkus vastavalt määrustikule
(https://www.ratsaliit.ee/vali-teema/sportlane/maarustikud/)
Üks hobune võib ühel etapil teha maksimaalselt kolm starti. Üks võistleja
võib ühel etapil teha nii mitu starti kui jõuab 

Takistussõidu etappide juhend
III etapp:
24.11.2022
IV etapp:
08.12.2022
Stardimaks: 15 EUR/start
Sarja arvestused:
● Vabalt valitud madalam kõrgus
● 60-70 cm
● 80 cm
● 90 cm
● Vabalt valitud kõrgem kõrgus
Võistluse algus: 16:15 parkuuri panek (võistlejatele kohustuslik!)
16:45 soojendus, 17:00 esimene start
Auhinnad:
igas põhiparkuuris (60-70cm, 80cm, 90cm) kolmele paremale rosetid
Registreerimine: hiljemalt 3 päeva enne võistluse toimumist voistlus@saksahobused.ee
Registreerumisel teatada: võistleja nimi, hobuse nimi, parkuur(id)
Osaleda saavad ainult need, kes on osalenud vähemalt ühel eelneval
koolisõidu etapil.
Muu info:
Soovi korral võib hüpata ka teisi kõrgusi (maalattidest kuni 120cm-ni) –
nendel kõrgustel on stardimaks 15 EUR/start ja auhindu ei anta.
Alla 16 aastastel turvavest kohustuslik! Steki pikkus vastavalt
määrustikule (https://www.ratsaliit.ee/vali-teema/sportlane/maarustikud/)
Riietus – puhas ja terve. Üks hobune võib ühel etapil teha maksimaalselt
kolm starti. Üks võistleja võib ühel etapil teha nii mitu starti kui jõuab 

Küsimused, registreerimised, registreerimiste tühistamised jms: voistlus@saksahobused.ee

