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VAIKLA TAKISTUSSÕIT 2021 

JUUNIORIDE, NOORTE JA SEENIORIDE SMV 
 

TOIMUMISE AEG JA KOHT: 

20.-21. november 2021, Vaikla ratsakeskus, Vaikla küla, Alutaguse vald, Ida-Virumaa 

GPS koordinaadid: 59.069021, 27.380204 

PS: Tallinnast tulles soovitame kasutada marsruuti Tallinn-Jõhvi-Iisaku 

VÕISTLUSTINGIMUSED: Sisevõistlus X 
 

Välivõistlus  
 

Võistlusväljak: 60 x 25 m, liiv 

Soojendusväljak: soojendus võistlusväljakul 

VÕISTLUSE KORRALDAJAD: 

Vaikla RSK / Sporditeenindus MTÜ / ERL 

VÕISTLUSE DIREKTOR: 

Aleksander Dubrov, tel. 506 9020 

KOHTUNIKE KOGU: 

Peakohtunik: Andri Sabrodin 

Liikmed: Liisi Laanet 

RAJAMEISTER: 

Tomas Kiviranta (FIN), assistent Renee Nüüd 

KORRAPIDAJAD: 

Peakorrapidaja: Kaari Koch 

Assistendid: --- 

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR: 

Ave Talts  tel. 51 36 847, ratsavoistlus@gmail.com  

SEKRETARIAAT: 

Avatud mõlemal päeval 1 tund enne võistluse algust kuni 30 min peale võistluse lõppu. 

MEDITSIINIABI: 

AS Karell Kiirabi, https://karellkiirabi.ee/et/kiirabist-et  

VETERINAARIA: 

Tiit Siiboja, tel. 506 7241 

Võistlusel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole esinenud hobuste nakkushaigusi viimase 4 nädala 
jooksul. Kõikidel hobustel nõutav pass, mis vastab ERL poolt kehtestatud reeglitele.  
NB! Kõigi hobuste passid esitada sekretariaati enne vastava sõidu algust. 

mailto:ratsavoistlus@gmail.com
https://karellkiirabi.ee/et/kiirabist-et


Võistluse juhend - takistussõit 

 
2 

VÕISTLUSE SEPP: 

Madis Niinemets, 53 739 710 

OSAVÕTUTINGIMUSED: 

Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele. 

Seoses COVID-19 levikuga lähtub korraldaja EV Valitsuse poolt sisetingimustes toimuvale 
võistlusele kehtestatud reeglitest: 

▪ Kõik 19-aastased1 ja vanemad isikud peavad võistlusel maneežis viibimiseks esitama COVID-19 

tõendi koos isikut tõendava dokumendiga vaktsineerituse või  läbipõdemise kohta. 
1 antud nõue ei kehti üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppivale isikule, kes saab 2021/2022 õppeaasta kestel 
19-aastaseks ning esitab õpilaspileti. 

▪ Tõendite kontroll ning selle alusel käepaelte väljastamine toimub maneeži sissepääsul kohviku 
juures. Maneeži pääseb vaid käepaela olemasolul.  

▪ Võistlusterritooriumi siseruumides on maski kandmine kohustuslik, v.a hobuse seljas viibivad 
ratsanikud, alla 12-aastased lapsed või juhul, kui on tõendatud meditsiiniline või erivajadusest 
tulenev vastunäidustus maskikandmisele. Välitingimustes on mask soovituslik. 

▪ Palume võtta kaasa oma maskid, kohapeal on maske saadaval piiratud koguses. 

▪ Korraldajal on õigus nõuda COVID-19 tõendi esitamist ning maski kandmist ja sellest keeldumise 
korral isik või isikud võistluselt ära saata.  

▪ Kõigil võistlusterritooriumil viibijatel palume hoida teineteisega turvalist distantsi, vältida otseseid 
kontakte (kätlemine, kallistamine jne) ja suhtuda täie tõsidusega isiklikku kätehügieeni ning 
muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse. Korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite 
olemasolu.  

▪ Haigusnähtudega isikutel on võistluse territooriumile sisenemine rangelt keelatud. Võistluse 
korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata. 

▪ Korraldaja ei taga, et juhendi ilmumise ja ürituse toimumise vahel valitsus piiranguid ei karmista.  
Valitsuse kehtestatud reeglid on kohustuslikud kõigile, olenemata sellest, kas need on või ei ole 
kajastatud käesolevas juhendis! 

▪ Rohkem infot võimalike piirangute ning võistluse korraldusele seatud nõuete kohta leiate SIIT. 

AUTASUSTAMINE: 

Vastavalt ERL Üldmäärustikule. 

Auhinnatseremooniad toimuvad ainult SMV arvestustes peale vastava klassi lõppu, välja kutsutakse 3 
paremat hobustel. Auhinnad saab kätte sekretariaadist peale vastava klassi lõppu. 

REGISTREERIMINE: aadressil  www.ratsanet.ee  kuni 17. november 2021 

Hilisemad muudatused: ratsavoistlus@gmail.com  

HOBUSTE MAJUTUS: 

Boksi hind (sisaldab saepuru): 

1 päev:   20 €  / Hein:   5 € / hobune 

2 päeva: 35 €  / Hein:   5 € / hobune 

3 päeva: 40 €  / Hein: 10 € / hobune 

4 päeva: 45 €  / Hein: 10 € / hobune 

Auto elekter: 20 € 

Broneerimine hiljemalt 17.11.2021 Andri Sabrodin, spordi.teenindus@mail.ee, tel  +372 56480052 
Broneerimisel märkida hobuse nimi, sugu ja saabumisaeg. Groomi telefon (igaks juhuks, mine tea) 
Juhul, kui soovitakse arvet, siis märkida maksja rekvisiidid. 

Tallid avatakse neljapäeval, 18. novembril kell 17.00 

https://www.ratsaliit.ee/uuendatud-juhendid-sporditegevusega-jatkamiseks/
http://www.ratsanet.ee/
mailto:ratsavoistlus@gmail.com
mailto:spordi.teenindus@mail.ee
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INIMESTE MAJUTUS: 

Majutus on külastaja kulul. Lähimad majutusasutused: 

• Tamme Teemaja - Tamme 3, Iisaku. www.sniffhotels.com/ee/hotel/tamme-teemaja  

• Puhkekeskus „Suvi“ - Karjamaa küla, Alutaguse vald. http://peipsi-suvi.ee/et/   
PS: otse broneerides märksõna „Vaikla võistlus“ 10% allhindlus 

• Mäetaguse Spa Pargi 1, Mäetaguse alevik, Alutaguse vald. https://moisahotell.ee/kontaktid/     
PS: otse broneerides märksõna „Vaikla võistlus“ 10% allhindlus 

VASTUTUS: 

Ratsaspordiga kaasneb õnnetuste ja/või võimalike kahjustuste kõrgendatud oht. Võistlusel osalejad, 
sportlased, hobuseomanikud, tallimehed ja muud abilised peavad olema viinud ennast kurssi ratsaspordi 
ja/või võistlusel osalemisega kaasnevate võimalike riskidega ja teevad kõik, et õnnetusi ja/või kahjustusi 
ja/või muid riske vältida.  

Korraldajad ei vastuta osalejatele, võistlejatele, hobustele, hobuseomanikele, tallimeestele, abilistele 
ja/või esindajatele enne võistlusi, võistluste ajal või peale võistlusi tekitatud varalise ja/või mittevaralise 
kahju tekitamise, sealhulgas kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamise eest, muuhulgas kuid mitte 
ainult õnnetuste, varguste, haigestumiste tagajärjel.  

Korraldajad soovitavad tungivalt omada kindlustusi, mis kataks vähemalt  nii õnnetusjuhtumeid, 
tervisekahjustusi, vara hävimist, kaotsiminekut või vargust, samuti hobuse- ja/või vastutuskindlustust.  

MUU INFORMATSIOON: 

Võistluse ajal on avatud kohvik. 

Esialgne ajakava ja stardijärjekorrad avaldatakse hiljemalt 19.11.2021 online.equipe.com.  
 

Reedel, 19. november, on avatud treeningrada, info https://hobumaailm.ee/  

VÕISTLUSE KAVA Laupäev, 20.11.2021 Algus kell 10:00 

Klass nr: 1  

110 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass 

Stardimaks:   20 € 

Auhinnafond:   min 100 €, rosetid 

 Klass nr: 2  

120 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass 

Stardimaks:   20 € 

Auhinnafond:   150 €, rosetid 

 Klass nr: 3  

130 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass 

Stardimaks:   20 € 

Auhinnafond:   150 €, rosetid 

 Klass nr: 4  

140 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass 

Stardimaks:   20 € 

Auhinnafond:   150 €, rosetid 

 

http://www.sniffhotels.com/ee/hotel/tamme-teemaja
http://peipsi-suvi.ee/et/
https://moisahotell.ee/kontaktid/
https://online.equipe.com/
https://hobumaailm.ee/kalender/uritus/?id=1684
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VÕISTLUSE KAVA Pühapäev, 21.11.2021 Algus kell 10:00 

Klass nr: 5  

120 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass 

Stardimaks:   20 € 

Auhinnafond:   150 €, rosetid 

 
Klass nr: 6  

130 cm, Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 

SMV – juuniorid (kuni 18a) 

Stardimaks:   25 € 

Auhinnafond:   min 300 € 

SMV arvestuses ERL poolt võitjale tekk, kolmele paremale medalid, rosetid ning rahaline auhind 120€-
95€-85€ (ERL maksab välja ülekandega, pangakonto number saata ave@ratsaliit.ee). 

 
Klass nr: 7  

135 cm, Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 

SMV – noored (kuni 21a) 

Stardimaks:   25 € 

Auhinnafond:   min 300 € 

SMV arvestuses ERL poolt võitjale tekk, kolmele paremale medalid, rosetid ning rahaline auhind 120€-
95€-85€ (ERL maksab välja ülekandega, pangakonto number saata ave@ratsaliit.ee). 

 
Klass nr: 8  

145 cm, Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 

SMV – seeniorid 

Stardimaks:   25 € 

Auhinnafond:   min 300 € 

SMV arvestuses ERL poolt võitjale tekk, kolmele paremale medalid, rosetid ning rahaline auhind 320€-
260€-220€ (ERL maksab välja ülekandega, pangakonto number saata ave@ratsaliit.ee). 

 
 

 

KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD:  

 

 

mailto:ave@ratsaliit.ee
mailto:ave@ratsaliit.ee
mailto:ave@ratsaliit.ee

