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                                                                                          Toredas klubis aastast 1996 

                                                                                   

Tartu Linna Lahtised Meistrivõistlused Kolmevõistluses juunioritele ja noortele 
Noorhobuste Tšempionaat & Harrastajate Meistrivõistlused 2014 

ERL Kolmevõistluse Karikas 2014 VI etapp 

 
Toimumise aeg ja koht:  02-03.08.2014 Saksa Ratsutamiskompleksis Tartumaal Luunja vallas Sirgu külas. 

Võistlustingimused:   Liivaväljak 40 x 80 m, maneežisõit 20 x 60 m; soojendusväljak- liiv/muru 

Võistluse korraldajad:  Tartu LV KO Sporditeenistus, Liivimaa RK, MTÜ Spordi- ja Vabaajaselts Viplala 

Võistluse direktor:   Terje  Saks, tel. 5137012 

Võistluse peakohtunik:  Malle Einaste 

Hindekohtunikud:    Malle Einaste, täpsustamisel 

Rajameister:     Urmas Saks, tel. 5065374 

Tehniline delegaat:   Kati Truup, tel. 56473647 

Korrapidaja:     Terje Saks 

Võistluse sekretär:   Kerli Mooses tel. 5526542, voistlus@saksahobused.ee  

Sekretariaat:     avatud mõlemal päeval 1 tund enne võistluse algust kuni 0,5 tundi peale võistluse lõppu. 

Veterinaaria:     vastavalt kehtivatele vet.nõuetele; veterinaar Maria Kivastik, tel. 56645866 

Arstiabi:       tel. 112, maastikusõidu ajal kohal kiirabi 

Osavõtu tingimused:   vastavalt ERL osavõtu tingimustele.  
- Kõigil ratsanikel peab olema ERL poolt välja antud Rohelise Kaardi number ja kõik 
hobused peavad olema ERLis registreeritud (www.ratsanet.ee).  
- Võistlevate ponide turjakõrgused peavad olema edastatud ratsaliitu, rohkem infot 
www.ratsaliit.ee/est/g156 (punkt 3). 
- Kuni 18-aastastel nõutav vanemate kirjalik luba www.ratsaliit.ee/est/g197s4252.  
- Võistlustel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole esinenud hobuste nakkus- 
haigusi viimase 4 nädala jooksul.  
- Kõikidel hobustel nõutav pass, mis vastab ERL poolt kehtestatud reeglitele ja kõigi  
hobuste passid tuleb esitada sekretariaati enne vastava sõidu algust. 

Võistlusklassid:     1.  Algtase 50 – skeem ABC2 + TS kuni 55cm + kross kuni 50 cm (1000m, 10 takistust) 

          Avatud klass 

2.  Kerge 80 - skeem A1 + TS kuni 85 cm + kross kuni 80 cm  

                                                    a) Avatud klass     b) NHT 5-6a noorhobused  c) Harrastajate MV 

         2.  Keskmine 100 - skeem CI* 2009A + TS kuni 105 cm + kross kuni 100 cm  

a) Tartu linna MV juunioridele ja noortele (kuni 21a)     b) Avatud klass 

Stardimaksud:     Algtase 50 - 30€, Kerge 80 - 40€ ja Keskmine 100 - 50€ 

Autasustamine:    vastavalt ERL Üldmäärustikule 15 minuti jooksul peale krossi lõppu hobustel või ilma. 
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Auhinnafondid:     1.  Algtase 50 - esemelised auhinnad, diplomid ja rosetid. 
2.  Kerge 80 
a)  Avatud klass - 100€, diplomid ja rosetid 5-le 

         b)  NHT 5-6a noorhobused – esemelised auhinnad, diplomid, rosetid, võitjale karikas. 
Lisaks premeerib ESHKS kompleksarvestuses kõigi 25% paremate hulka jõudnud ESH või ERP 
tõuraamatute hobuste omanikke preemiatega 200€ ja kompleksarvestuse parima ESH või ERP 
hobuse omanikku täiendavalt preemiaga 200€ (kui see hobune on 25% paremate hulgas). 
Kompleksarvestuses arvestatakse osalejateks ainult võistluse lõpetanud hobuseid ja kui osalejaid 
on alla nelja, premeeritakse ainult võitjat preemiaga 100€.  
Premeerimiseks peab hobuse omanik esitama taotluse või arve ESHKS juhatusele. 

                               c)  Harrastajate MV – esemelised auhinnad, diplomid, rosetid, medalid kolmele paremale. 
3.  Keskmine 100 

                                               a)  Tartu Linna MV - esemelised auhinnad, Tartu Linna Meistri medalid ja diplomid kolmele 
paremale 

b)  Avatud klass - 100€, diplomid ja rosetid 5-le. 

Hobuste majutus:    Boksikoht (kuni 2 km kaugusele) võistluse ajaks reede õhtust alates 25€.  
         Broneerimine teha koos võistlusele registreerimisega voistlus@saksahobused.ee.  
         Tagastada puhas boks. 

Registreerimine:    kuni 29.07.2014 www.ratsanet.ee kaudu. 
Hilisemad registreerimised ja muudatused - voistlus@saksahobused.ee  

Vastutus:      Korraldajad ei võta endale vastutust materiaalsete või füüsiliste kahjustuste (sh õnnetused,  
         vargused, haigestumised jms), mis võivad juhtuda võistlejate, hobuste, hobuseomanike,  
         tallimeeste või esindajatega enne võistlusi, võistluste ajal või peale võistlusi.  

Korraldajad soovitavad omada vastavaid kindlustusi. 

Muu informatsioon:   Võistluse ajal avatud kohvik.   

Täpsustatud ajakava ja stardijärjekorrad peale registreerimist www.saksahobused.ee. 

Korraldajal on õigus muuta ajakava lähtuvalt  osavõtjate arvust, ilmastiku oludest  või 
muudest ettenägemata juhtudest. 
 
 

VÕISTLUSE  KAVA 
 
Laupäev   02.08.2014 
 
Kell  11.00  Koolisõit  1. Skeem ABC2 (Algtase 50) 

         2.  Skeem A1 (Kerge 80) 

         3. Skeem CI* 2009A (Keskmine 100) 

Võistlejad peavad ilmuma takistussõidu starti hiljemalt 30 minutit peale oma maneežisõidu lõppu! 

Takistussõit 1.    55 cm  (Algtase 50) 

    2.    85 cm  (Kerge 80) 

3. 105 cm  (Keskmine 100) 

Pühapäev   03.08.2014 
 
Kell 11.00   Kross  1.    50 cm (Algtase 50) 

2.   80 cm (Kerge 80) 

         3. 100 cm (Keskmine 100)  

mailto:voistlus@saksahobused.ee
http://www.ratsanet.ee/
mailto:voistlus@saksahobused.ee
http://www.saksahobused.ee/

