
Talvine Karikasari 2010 kahevõistluses 
ÜLDJUHEND 

 
Eesmärk: Karikasarja eesmärk on ettevalmistus kolmevõistluse kahel väga 
olulisel alal - maneežisõidus ja takistussõidus ning nende kahe ala parimate 
väljaselgitamine talvisel perioodil, propageerida kolmevõistlust, laiendada selle 
ala kandepinda ning anda sportlastele võimalus noorte hobustega 
võistlemiseks. 
 
Aeg ja koht. Võistlussarja kuulub 4 osavõistlust ja finaal. Võistluste koht ja 
aeg: 
 
07. veebruar  Tallinn, Veskimetsa  - I etapp 
28. veebruar  Harjumaa, Jüri - II etapp 
06. märts      Tartumaa, Saksa talu -  III etapp 
27. märts      Järvamaa, Koordi tallid - IV etapp 
03. aprill       Tartumaa, Saksa talu  - finaal 
 
Võistlusklassid. Võistlus viiakse läbi järgmistes võistlusklassides: 
 
a) avatud klass skeem A6  parkuur 80 cm, finaalis 85 cm 

b) ponide klass skeem 2009 CCIP 1*(2003) , parkuur 80 cm, finaalis 85 cm 

c) avatud klass skeem CCI/CIC 1*B 2009 , parkuur 100 cm, finaalis 105 cm 

d) noorte ja juunioride klass skeem CCI/CIC 1*B 2009 , parkuur 100 cm, finaalis 105 
cm 
a) seenioride klass skeem CCI/CIC 2* B 2009 , parkuur 110 cm, finaalis 115 cm 
 

Arvestus ja osavõtt. Arvesse lähevad kõikides klassides kahe osavõistluse ja 
finaali punktid. Võrdse punktide arvu korral otsustab parem koht finaalis.  
Hobuste arv sõitja kohta ei ole piiratud. Üks hobune võib igal etapil startida 
vaid ühe korra. Punkte antakse sportlaste (mitte paaride) arvestuses, arvesse 
läheb igas klassis vaid sportlase parim tulemus sellel etapil. (Teiste hobustega 
hoiavad sportlased punktikohad kinni). Finaalis osalemiseks peavad sportlased 
olema osa võtnud vähemalt ühest eelnevast etapist ja kogunud vähemalt 10 
punkti. Finaali korraldajatel on võimalus lubada erandeid. 
 
Punktid etappidel 20 paremale alljärgnevalt: 
    20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
   Finaalis: 
    25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12,11,10,9,8,7,6  
 
Stardimaksud kõikidel etappidel ja finaalis kõikides klassides 200.- EEK 
 
Autasustamine. Igal etapil autasustatakse igas klassis vähemalt 25 % 
osavõtjate arvust. Etappide auhinnarahad ja muud auhinnad täpsustatakse 
juhendiga. 
Karikasarja võitjaid autasustatakse kõikides klassides karikaga. 


