
 

 

FEI MÄÄRUSTIKU ERL ERISUSED ALATES 01.01.2014 
 

 

Eesti Ratsaspordi Liidu kalenderplaani võistlustel kehtib FEI kestvusratsutamise 

määrustik koos allpool toodud erisustega: Artikkel 816  

 

 

KIIRUSVÕISTLUSED 
 

1.1 PONIDE EMV 50-55 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Maksimumpulss VetKontrollis: 56 l/min 20 

min jooksul. Lõppläbivaatusel peab olema maksimumpulss 56 l/min 30 min jooksul. Lubatud 

osaleda 5a. ja vanematel ponidel. Vajalik eelnev kvalifikatsiooni: ESMANE. Lubatud osaleda ainult 

poniklassi võistlejatel. 
 

1.2 Kiirusvõistlus 40-79 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Maksimumpulss VetKontrollis: 60 l/min 20 

min jooksul. Lõppläbivaatusel peab olema maksimumpulss 60 l/min 30 min jooksul. Vajalik 

eelnev kinnitatud tulemus: I KV. Lubatud osaleda 5a. ja vanematel hobustel. 
 

1.3 Kiirusvõistlus 80-89 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Maksimumpulss VetKontrollis: 64 l/min 20 

min jooksul. Lõppläbivaatusel peab olema maksimumpulss 64 l/min 30 min jooksul.  
 Vajalik eelnev kinnitatud tulemus: 2 x I KV ja üks II KV. Lubatud osaleda 5a. ja vanematel hobustel 

 Selline võistlus on vajalik FEI võistlusel osalemise alustamiseks.  
 

1.4 Kiirusvõistlus 80-119 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Maksimumpulss VetKontrollis: 64 l/min 20 

min jooksul. Lõppläbivaatusel peab olema maksimumpulss 64 l/min 30 min jooksul.  
 Vajalik eelnev kinnitatud tulemus: 2 x I KV ja 2 x II KV ja üks kiirusvõistlus 80-89 km. Lubatud 

 osaleda 6a. ja vanematel hobustel. VASTAB FEI ühe tärni võistlusele. 
 

1.5 Kiirusvõistlus 120-139 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Maksimumpulss VetKontrollis: 64 l/min 20 

min jooksul. Lõppläbivaatusel peab olema maksimumpulss 64 l/min 30 min jooksul.  
Vajalik eelnev kinnitatud tulemus: Kiirusvõistlus 80-119 km. Lubatud osaleda 6a. ja vanematel hobustel. 

Seenioride EMV (120-125 km) jaoks vajalik eelnev kinnitatud tulemus: 2 x I KV ja 2 x II KV ja üks  

kiirusvõistlus 80-89 km. 
 

1.6 Kiirusvõistlus 140-160 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Maksimumpulss VetKontrollis: 64 l/min 20 

min jooksul. Lõppläbivaatusel peab olema maksimumpulss 64 l/min 30 min jooksul.  
 Vajalik eelnev kinnitatud tulemus: Kiirusvõistlus 120 - 139 km. Lubatud osaleda 7a. ja vanematel 

 hobustel. 

 

 

KVALIFIKATSIOONISÕIDUD 
 

1.7 ESMANE 30-39 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Maksimaalne kiirus 16 km/t. Maksimumpulss 

VetKontrollis: 56 l/min 20 min jooksul. Lõppläbivaatusel peab olema maksimumpulss 56 l/min 

30 min jooksul. Eelnevat kvalifikatsiooni ei ole vaja. Lubatud osaleda 4a. ja vanematel hobustel/ponidel. 

Kõik hobuse kestvusratsutamises saadud tulemused kehtivad 24 kuud. 
 

1.8 I KV Juuniorid, noored, seeniorid 40-79 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Maksimaalne kiirus 16 km/t. 

Maksimumpulss VetKontrollis: 60 l/min 20 min jooksul. Lõppläbivaatusel peab olema 

maksimumpulss 60 l/min 30 min jooksul. Vajalik ESMANE kvalifikatsioon. Lubatud osaleda 5a. ja 

vanematel hobustel. Kõik hobuse kestvusratsutamises saadud tulemused kehtivad 24 kuud. 
 

1.9 II KV Juuniorid, noored, seeniorid 80-89 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Maksimaalne kiirus 16 km/t. 

Maksimumpulss VetKontrollis: 64 l/min 20 min jooksul. Lõppläbivaatusel peab olema 

maksimumpulss 64 l/min 30 min jooksul. Vajalik 2 x I KV kvalifikatsioon. Lubatud osaleda 5a. ja 

vanematel hobustel. Kõik hobuse kestvusratsutamises saadud tulemused kehtivad 24 kuud. 

 



 

VÕISTLEJATELE ESITATAVAD NÕUDMISED 

 

Kuni 16-aastastel võistlejatel turvavesti kasutamine kohustuslik! 

 

 ESMANE 30-39 km. Alates aastast, mil võistlejal täitub 8 eluaastat. 8-10 aastastel võistlejatel vajalik 

vanemate kirjalik nõusolek ja klubi kinnitus võistleja asjakohase ettevalmistuse kohta. Klubi poolt 

teostatud võistlusele registreerimine loetakse klubi kinnituseks. 11-13 aastastel võistlejatel vajalik 

vanemate kirjalik nõusolek. Eelnev kinnitatud tulemus: ei ole vaja.  
 

 Ponide kiirusvõistlus 50-55 km. Alates aastast, mil võistlejal täitub 8 eluaastat kuni aastani, mil täitub 16 

eluaastat. 8-10 aastastel võistlejatel vajalik vanemate kirjalik nõusolek ja klubi kinnitus võistleja asjakohase 

ettevalmistuse kohta. Klubi poolt teostatud võistlusele registreerimine loetakse klubi kinnituseks. 11-

13 aastastel võistlejatel vajalik vanemate kirjalik nõusolek. Vajalik eelnev kinnitatud tulemus: ESMANE 
 

 I KV 40-79 km. Alates aastast, mil võistlejal täitub 8 eluaastat. 8-10 aastastel võistlejatel vajalik vanemate 

kirjalik nõusolek ja klubi kinnitus võistleja asjakohase ettevalmistuse kohta. Klubi poolt teostatud 

võistlusele registreerimine loetakse klubi kinnituseks. 11-13 aastastel võistlejatel vajalik vanemate 

kirjalik nõusolek. Vajalik eelnev kinnitatud tulemus: ESMANE 
 

 Kiirusvõistlus 40-79 km. Alates aastast, mil võistlejal täitub 8 eluaastat. 8-10 aastastel võistlejatel vajalik 

vanemate kirjalik nõusolek ja klubi kinnitus võistleja asjakohase ettevalmistuse kohta. Klubi poolt 

teostatud võistlusele registreerimine loetakse klubi kinnituseks. 11-13 aastastel võistlejatel vajalik 

vanemate kirjalik nõusolek. Vajalik eelnev kinnitatud tulemus: I KV  
 

 II KV 80-89 km. Alates aastast, mil võistlejal täitub 11 eluaastat. 11-13 aastastel võistlejatel vajalik 

vanemate kirjalik nõusolek. Vajalik eelnev kinnitatud tulemus: 2 x I KV 
 

 Kiirusvõistlus 80-89 km. Alates aastast, mil võistlejal täitub 11 eluaastat. 11-13 aastastel võistlejatel 

vajalik vanemate kirjalik nõusolek. Vajalik eelnev kinnitatud tulemus: 2 x I KV ja üks II KV 
 

 Kiirusvõistlus 80-119 km. Alates aastast, mil võistlejal täitub 11 eluaastat. 11-13 aastastel võistlejatel 

vajalik vanemate kirjalik nõusolek. Vajalik eelnev kinnitatud tulemus: 2 x I KV ja 2 x II KV ja üks  

kiirusvõistlus 80–89 km. VASTAB FEI ühe tärni võistlusele 
 

 Kiirusvõistlus 120-139 km. Alates aastast, mil võistlejal täitub 11 eluaastat. 11-13 aastastel võistlejatel 

vajalik vanemate kirjalik nõusolek. Vajalik eelnev kinnitatud tulemus: Kiirusvõistlus 80-119 km. 
 

 Kiirusvõistlus 140-160 km. Alates aastast, mil võistlejal täitub 14 eluaastat. Vajalik eelnev kinnitatud 

tulemus: Kiirusvõistlus 120-139 km. 

MUUD NÕUDED 
 

 Eriloaga võistlemine - klubil esitada põhjendatud taotlus kestvusratsutamise komiteele vähemalt 2 nädalat 

enne võistlust.  

 Kõik kestvusratsutamises saadud tulemused kehtivad võistlejatele ja hobustele/ponidele 24 kuud. 

Võistlejatele on kvalifikatsioon alates 3* eluaegne.  

 Elukindlustus on kohustuslik kõigil ERL kalenderplaani kestvusratsutamise võistlustel! 

 Kestvusratsutamise võistluse iga päev peab olema jagatud vähemalt kaheks faasiks ja 

kohustuslikuks puhkeperioodiks või pausiks. Igal kestvusratsutamise võistlusel peab olema 

vähemalt üks paus, mis ei ole lühem kui 40 min. 

 FEI määrustiku art. 816.2.4. (rekvalifitseerumine eelmisele tasemele) rahvuslikel võistlustel ei 

rakendata. 

 ERL kalenderplaani kestvusratsutamise võistluse võib mitme kohtuniku ja veterinaararsti asemel 

läbi viia ainult ühe kohtuniku ja ühe veterinaararstiga. 


