
Baltic  Cup  2014  võistluseeskiri  

  
Baltic  Cup  2014  korraldajad:  

Latvian  Federation  of  Sleddog  Sports  -‐    sleddog.lv  

Lithuanian  Federation  of  Sleddog  Sports  -‐  mushing.lt   
Kelgukoete  Klubi  Baltosport  -‐  baltosport.ee   
St.Petersburg  Federation  of  Sleddog  Sports  -‐  spb-‐sfes.ru  

Ametlik  veebileht:  facebook.com/pages/Baltic-‐Cup  ja  balticcup.net  

    

1.  Eesmärk  ja  ülesanded  ;  võistluskategooriad  ja  -‐  klassid:  

1.1.  Baltic  Cup  2014  võistlused  korraldatakse  vastavalt  IFSS  võistlusreeglitele  (IFSS  Race  Rules)  

ning  võistluste  eesmärgiks  on  tutvustada  kelgukoerasportining  selgitada  välja  Baltikumi  parimad  

kelgukoerasportlased  lumeta  aladel.  

    

1.2.  Võistlusklassid:  

Käruvedu   Tõukerattavedu   Jalgrattavedu   Koerakross  

DR4  (3-‐4  koeraga)   DS1  (1  koeraga)   DBW  (naised)   DCW  (naised)  

DR6  (5-‐6  koeraga)   DS2  (1-‐2  koeraga)     DBM  (mehed)   DCM  (mehed)  

    

1.3  Võistluskategooriad:  

Põhjamaised  kelgukoerad  (nordic  breeds)   Avaklassi  koerad  (open  class)  

  Põhjamaised  kelgukoerad  (alaska  malamuudid,  grööni  

koerad,  samojeedi  koerad,  siberi  huskyd),    kellel  on    FCI  

registreerimistunnistus.  

Kõik  teised  koerad,  kes  ei  ole  

registreeritud  põhjamaiste  

kelgukoerte  klassi.  

*  FCI  on  ülemaailmne  tõukoerte  organisatsioon,  kuhu  kuulub  84  liikmesriiki.  Eestis  on  FCI  liige  Eesti  

Kennelliit  (EKL).    

  

Võistlusklass  avatakse,  kui  antud  klassi  on  registreerunud  vähemalt  5  võistlejat  (DR4  ja  DR6  

puhul  piisab  3-‐st  võistlejast).  Kui  võistlejaid  on  vähem  kui  5  (DR4  ja  DR6  klassides  vähem  kui  3),  

siis  on  võimalik  koguda  hooaja  jooksul  tulemuste  eest  üldpunkte,  kuid  auhindu  ei  anta  (v.a.  

diplomid).  
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1.4.  Põhjamaiste  kelgukoerte  kategoorias  peetakse  eraldi  arvestust,  kui  antud  kategooriasse  on  

registreerunud  vähemalt  5  võistlejat.  Kui  registreerinud  on  vähem  võistlejaid,  otsustavad  

võistluste  korraldajad,  kas  antud  kategoorias  peetakse  eraldi  arvestust.  Sh.  autasustatakse  eraldi.  

  

Võistluste  korraldaja  võib  põhjamaised  kelgukoerad  omakorda  jagada  kahte  eraldi  kategooriasse  

juhul  kui  mõlemasse  kategooriasse  on  registreerunud  vähemalt  5  rakendit:  

A-‐kategooria  (siberi  huskyd)  

B-‐kategooria  (alaska  malamuudid,  grööni  koerad,  samojeedi  koerad).    

  

1.5.  Võistluskategooriate  esimest  kolme  kohta  autasustatakse,  kui  punktis  1.4.  toodud  

tingimused  on  täidetud.  

  

1.6.  Võistluse  korraldajad  autasustavad  etappidel  eraldi  veterane  -‐  ja  juunioreid  kui  vähemalt  5  

võistlejat  on  ühte  või  teise  klassi  registreerunud.  Kui  võistlejaid  on  vähem,  siis  kuuluvad  nad  

täiskasvanute  vanuserühma  ning  võistluse  korraldajad  otsustavad,  kas  neid  autasustatakse  eraldi  

või  mitte.  

  

1.7.  Võistluse  korraldajate  pädevusse  jäävad  otsused,  kas  moodustada  nt.  eraldi  võistlusklass  

saksa  lambakoertele  või  mõnele  muule  tõule,  kui  antud  kategooriasse  on  registreerunud  

rohkem  kui  3  võistlejat.    

    

2.    Võistluste  koht  ja  aeg  

2.1.  Baltic  Cup  etapid  korraldatakse  Eestis,  Lätis,  Leedus  ja  Venemaal.  Iga  riik  korraldab  ühe  etapi.  

I  etapp  –  Venemaal  07–08.06.2014  

II  etapp  –  Eestis  04–05.10.2014  

III  etapp  –  Leedus  18–19.10.2014  

IV  etapp  –  Lätis  01–02.11.2014  

  

2.2.  Iga  kelgukoeraspordi  liit  või  klubi,  kes  soovib  korraldada  Baltic  Cup  2015.  aastal,  peaks  sellest  

teada  andma  peakorraldajale  (Läti)  hiljemalt  20.10.2014.    

    

3.  Korraldamine  

3.1.  Iga  riik  korraldab  etapi  vastavalt  Baltic  Cup  võistluseeskirjadele  ning  International  Federation  

of  Sleddog  Sports’i  (IFSS)  poolt  kehtestatud  võistlusreeglitele  –  www.sleddogsports.net.  

3.2.  Iga  etapi  korraldaja  võib  vajadusel  kohandada  võistluste  eeskirju,  et  need  oleksid  kooskõlas  

kohaliku  seadusandlusega.  

    

4.  Võistlejad  

  
Tõlkis:  Kelgukoerte  Klubi  Baltosport  http://baltosport.ee    
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4.1.  Võistlusest  võivad  osa  võtta  kõik,  kes  vastavad  Baltic  Cup  ja  IFSS  võistluseeskirjades  toodud  

kriteeriumitele.  Kui  võistleja  soovib  samas  võistlusklassis  kaks  korda  startida,  peab  ta  etapi  

korraldajale  teada  andma,  kumb  sooritusest  läheb  punktiarvestusse  kirja  (vaid  ühe  soorituse  

kohta  peetakse  punktiarvestust).  

    

5.    Registreerimine  

5.1.  Võistluse  korraldajad  peavad  registreerimise  avama  hiljemalt  1  kuu  enne  võistluse  

toimumist.  

5.2.  Registreerimisavaldus  peaks  olema  võistleja  emakeeles  ja  kindlasti  ka  inglise  keeles.  

5.3.  Registreerimisavalduse  esitamisega  peab  võistleja  tasuma  etteantud  registreerimismistasu,  

isegi  kui  ta  võistlusel  osaleda  ei  saa.  

5.4.  Mõjuva  põhjuse  olemasolul  (nt  võistleja  haigestumisel  või  võistluskoera  halva  tervisliku  

seisundi  tõttu)  on  võistlejal  õigus  tühistada  registreerimine  hiljemalt  7  päeva  enne  võistluse  

toimumist,  kuid  seda  juhul,  kui  kinnitus  on  saadud  ka  rahvusliidult  või  klubilt.  Eestis  on  selleks  

Kelgukoerte  Klubi  Baltosport.  Teistel  juhtudel  võtab  otsuse  vastu  konkreetse  etapi  korraldaja  (nt  

kui  võistleja  ei  saa  viisa  puudumise  tõttu  võistluse  toimumisriiki  siseneda).  

    

6.  Ohutus  

6.1.  Võistlejad  vastutavad  enda  (ja  võistluskoerte)  tervise  eest  ning  kohustuvad  avalduse  

allkirjastamisega  järgima  võistluse  eeskirju  ja  reeglistikku.  Nooremate  kui  18-‐aastaste  isikute  

puhul  peavad  võistusele  registreerimis  ankeedi  allkirjastama  lisaks  üks  vanematest  või  hooldaja.  

Korraldajad  vastutavad  võistlejate  eest  kohalike  seaduste  alusel.    

DR6  võistlusklassis  lubatakse  võistelda  kolme-‐  või  neljarattalise  võistluskäruga.  

    

7.  Osalustasu  

7.1.  Esmane  osalustasu  on  maksimaalselt  30  eurot  (registreerimisaeg  minimaalselt  1  nädal)  

7.1.1.  Noorvõistlejad  (vastavalt  IFSS-‐i  klassifikatsioonile)  ning  lapsed  –  maksimaalselt  15  eurot  

7.1.2.  Kui  võistleja  osaleb  enam  kui  ühes  võistlusklassis,  vähendatakse  teiste  klasside  osalustasu  

vähemalt  50%  võrra.  

7.2.  Võistluse  korraldaja  paneb  igast  (täiskasvanu)  osalustasust  3  €  kõrvale,  mis  kasutatakse  

hooaja  lõpus  vastavalt  finantsseisukorrale  erinevate  kulude  tarbeks,  nagu:  

a)  karikad,  medalid,  diplomid,  auhinnarahad;  

b)  teised  korraldajate  määratud  kulud.  

    

8.  Punktiarvestus  

8.1.  Individuaalklasside  tabel  Baltic  Cup  2014  
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Klassi  ja  kategooria  võitja  koondaeg  (h:mm:ss:00  =  X)  on  teistele  võistlejatele  mõõtemärgiks  

ning  annab  võitjale  1000  punkti.  Iga  järgnev  lõpetaja  jagab  võitja  aja  enda  ajaga  ning  korrutab  

selle  1000ga  (tulemus  ümardatakse  ühelisteni).  Kõik  võistluse  lõpetanud  saavad  punkte.  

Näide:  

1.  koht  =  00:20:00.00  (20  minutit,  00  sekundit)  =  1000  punkti  

2.  koht  =  00:21:00.00  =  (20min/21min)*1000  =  0.95238*1000  =      952,38  =  952  punkti  

8.2.  Punkte  arvutatakse  vastavalt  võistleja  kohale  oma  võistlusklassis.  

8.3.  Juunior  -‐  ja  veteranvõistlejate  punktid  arvutatakse  täiskasvanute  üldtulemustest  ning  

kantakse  täiskasvanute  punktitabelisse  (eraldi  märkega  „noor-‐  või  veteranvõistleja“).  Tulemuste  

tabelis  peetakse  eraldi  juunior-‐  ja  veteranvõistlejate  arvestust.  Hooaja  lõpus  autasustatakse  

koondklassi  arvestuses  (täiskasvanud  +  juuniorid  +  veteranid).  Kui  juunior  -‐  või  veteranvõistlejaid  

peaks  olema  vastavas  kategoorias  enam  kui  5,  autasustatakse  ka  neid  eraldi.  

Hooaja  punktiskoor:  

8.4.  Neljast  tulemusest  kolme  parima  alusel  kujuneb  võistleja  hooaja  punktiskoor.  Võistleja  peab  

osalema  vähemalt  3  etapil,  et  saavutada  koht  lõpparvestuses.  

8.5.  Juhul,  kui  võistlejatel  on  hooaja  lõpuks  võrdne  arv  punkte,  otsustab  lõpliku  koha  üks  

järgnevatest  kriteeriumidest:  

a)  kõrgeimate  kohtade  hulk  etappidelt  (esmalt  esikohtade  arv,  siis  järgnevate  kohtade)  

b)  koondaeg  etappidelt,  kus  võrdsete  punktidega  võistlejad  on  koos  osalenud  

9.  Nations  Cup  e.  Rahvuskarikas  

9.1.  Riik,  kes  on  etappidelt  saavutanud  enim  esikohti  (kuldmedaleid),  võidab  rahvuskarika.  Viigi  

korral  loetakse  üle  ka  hõbemedalid,  seejärel  pronksmedalid  jne.  

10.  Anti-‐doping  

10.1.  Võistlejad  on  kohustatud  järgima  IFSS-‐i  dopinguvastaseid  ning  kohaliku  omavalitsuse  

reegleid.  

10.2.  Võistleja  eemaldatakse  Baltic  Cup  võistluselt,  kui  ta  keeldub  andmast  dopinguproovi  või  

keelab  seda  võtmast  enda  võistluskoertelt.  

11.  Muudatused  

11.1.  Võistluseeskirjas  võib  teha  muudatusi  vaid  Baltic  Cup  korraldajate  konsensuse  tulemusena.  
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