
                        

 
KOLMEVÕISTLUSE AVALAAGER      
SAKSA RATSUTAMISKOMPLEKSIS 
 
Toimumise aeg:  25.-27.aprill 2014.a. 
Toimumise koht:  Sirgu, Tartumaa, Saksa Ratsutamiskompleks 
Korraldaja:   Liivimaa Ratsaklubi, MTÜ vaba-aja ja spordiselts Viplala ja MTÜ Arantes 
Treenerid:  Aldo Kanepi, Siret Saks, Ants Sähka 
 
Laagri eesmärk: 
Hooaja esimene kolmevõistlusüritus Eestis kannab kolme eesmärki: 

1. liita uusi ja vanu kolmevõistlushuvilisi ühise tegevuse ning koosviibimise läbi, jagada 
ning saada parimaid kogemusi ja anda koos ühine avapauk hooajale 

2. tutvustada kolmevõistlust ning laiendada selle ala kandepinda nende seas, kes varem 
mingil põhjusel kolmevõistlusega tegelenud ei ole.  Anda esimesi teadmisi ja praktilisi 
oskusi Eesti kõige kogenenumate praktikute juhendamisel. Laagrisse on oodatud kõik 
huvilised, eriti aga  laste-, juuniori- ning noorteklassi kuulujad ning harrastajad. Laagrisse 
võib tulla ka ilma oma hobuseta. Laagrist saab julguse ning vajalikud teadmised, et 
osaleda juba 2014 a võistlushooajal 

3. edasijõudnud sportlaste treening, et toetada nende edukat esinemist Eestis ja välismaal. 
 
Laagri ajakava: 
Reede: kogunemine, õhtul koolitav koosviibimine 
Laupäev: kaks trenni (maastik ja takistussõit), õhtul tore ja koolitav koosviibimine 
Pühapäev: soovijatele trenn, kojusõit.  
NB! Pühapäeval toimub ECU tallides koolisõiduvõistlus -  soovitame osaleda ning enda oskused 
kolmevõistluse avaalal proovile panna. 
 
Treeningute kellaajad ja gruppide koosseis selguvad peale registreerumist ning avaldatakse 
www.hobumaailm.ee. Ühes treeninggrupis osaleb kuni 4 sama tasemega paari.  
 
 
Osavõtu tingimused:  
- oodatud on kõik, keda kolmevõistlus huvitab, ka need, kes seni veel startinud ei ole 
- edasijõudnud sportlastele tõsisemad treeningud ja tegelemine keerulisemate takistustega 
- treeningutes on turvavarustuse kasutamine (maastikul ka turvavest) kohustuslik 
- terve hobune tallist, kus viimase 4 nädala jooksul ei ole esinenud nakkushaigusi 
- võib tulla ka ilma hobuseta 
- kohapealt on võimalik rentida hobust hinnaga 20€ = 1 trenn, hobuste arv on piiratud. Hobuse 
rentimine kokku leppida Terje Saks’aga tel 5137012. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Osalustasud: 
 
Kuni 22.aprillini 2014 
1.täispakett 95€ (hobusega osaleja): 
sisaldab: R-P hobuse boks (sisaldab aluspanu ja heina), 4x toitlustamine (L hommik, lõuna, 
õhtusöök, P hommik), treeningud, sauna kasutamine, R-P inimese majutus (madrats, teised 
voodiriided ise kaasa võtta) 
 
2. inimese pakett 50€ (hobuseta osaleja, nt huvilised, groomid, autojuhid jt):  
sisaldab: 4x toitlustamine, sauna kasutamine, R-P majutus (madrats, voodiriided ise kaasa võtta) 
 
3. päevapakett 60€ (hobusega, ilma ööbimiseta):  
sisaldab: 2 x toitlustamine (laupäeva lõuna ja õhtu), 2 trenni, treeningute vahepealsel ajal 
hobusele boks (sisaldab aluspanu ja heina) või koppel. 
 
Hobusega osalejatele sünniaastaga 1993 ja hiljem oleme taodelnud toetust; toetuse saamine 
selgub 14.04.2014. 
 
Alates 23.aprillist tasumisel on osalustasu kõikidel pakettidel 10.- € kallim! 
 
Osalustasu tasuda arveldusarvele SEB pangas: Merle Kollom EE971010102050400001 
Ülekanne on ühtlasi laagrisse registreerimine, mistõttu palume infosse märkida osaleja nimi, 
kontaktandmed ning eelistatud treener (kui on eelistusi). 
 
 
Hobusega tulijatel palume varuda sularahas boksi tagatisraha 10.-€, selle saate tagasi puhta boksi 
tagastamisel. 
 
Täiendav info:  
Merle Kollom 5184504, merle.kollom@gmail.com 
 
Vastutus:  
Korraldajad ei vastuta kolmandatele isikutele põhjustatud kahjude eest, mille on tekitanud 
osalejad, tallimehed, hobuseomanikud, nende hobused või muud ettenägematud asjaolud.  


