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IHASTE KAHEVÕISTLUS 
TARTU LINNA SISEMEISTRIVÕISTLUSED KAHEVÕISTLUSES 

 

TOIMUMISE AEG JA KOHT: 

11.03.2023 Ihaste Ratsaspordikeskus. Raeremmelga 4, Tartu 

GPS koordinaadid: 58°20'39.0"N 26°46'30.8"E 

VÕISTLUSTINGIMUSED: Sisevõistlus X 
 

Välivõistlus  
 

Võistlusväljak: 18 x 40/60 m, liiv + geotekstiil 

Soojendusväljak: 18 x 30 m, liiv + geotekstiil 

VÕISTLUSE KORRALDAJAD: 

Tartu Kalevi Ratsaklubi MTÜ 

VÕISTLUSE DIREKTOR: 

Enno Pille, tel. 51 16 206 

KOHTUNIKE KOGU: 

Peakohtunik: Raul Kauna 

Liikmed: koolisõidus Piret Hommuk 

RAJAMEISTER: 

Mikk Nõmm 

KORRAPIDAJAD: 

Peakorrapidaja: Karin Sild 

Assistendid: Hanna Liisa Hõim 

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR: 

Merle Kollom, tel. 51 84 504  merle.kollom@gmail.com  

SEKRETARIAAT: 

Avatud 1 tund enne võistluse algust kuni pool tundi pärast võistluse lõppemist.  

MEDITSIINIABI: 

Katrin Pauska 

VETERINAARIA: 

Kairi Lints, tel. 58 104 968 

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. 

VÕISTLUSE SEPP: 

Info sekretariaadist 

mailto:merle.kollom@gmail.com
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OSAVÕTUTINGIMUSED: 

Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele.  

Võistlus toimub vastavalt ERL kolmevõistluse määrustikule. 

NB! Tartu linna sisemeistrid selgitatakse välja Tartu linnas ja Tartumaal tegutsevate 

ratsaklubide liikmete seast. Iga sportlane saab pretendeerida ainult ühele sisemeistri tiitlile, 

oma valikust teatada võistlusele registreerimisel märkuste lahtris või kohapeal võistluse 
sekretariaadis mitte hiljem kui 1 tund enne vastava võistlusklassi algust. Kui sportlane osaleb 

oma valitud arvestuses mitme hobusega, siis SMV arvestusse läheb parim tulemus. 

VÕISTLUSKLASSID: 

Klass nr: 1 Prix de Kommipomm ja Ihaste Ratsakeskus 

Kahevõistlus – 3V test ABC2 (väljak 18 x 40 m) + TS 80 cm 

Avatud klass 

Stardimaks:   45 € 

Auhinnafond:   min 100 € + esemelised auhinnad ja rosetid 

Lisaks selgitatakse selle klassi raames poniratsanike (kuni 16a) ja laste (kuni 14a) Tartu linna sisemeistrid. 

Mõlemas klassis kolmele paremale medalid, diplomid, rosetid ja esemelised auhinnad. 

Klass nr: 2 Prix de Pavo 

Kahevõistlus – 3V test A2 (väljak 18 x 60 m) + TS 90 cm 

Avatud klass 

Stardimaks:   45€ 

Auhinnafond:   Min 100€ + esemelised auhinnad ja rosetid 

Lisaks selgitatakse selle klassi raames harrastajate Tartu linna sisemeister - kolmele paremale medalid, 

diplomid, rosetid ja esemelised auhinnad.  

Klass nr: 3 Prix de Cavalor 

Kahevõistlus – 3V test LK1 (väljak 18 x 60 m) + TS 100 cm 

Avatud klass 

Stardimaks:   45€ 

Auhinnafond:   min 150€ + esemelised auhinnad ja rosetid 

Lisaks selgitatakse selle klassi raames juunioride (kuni 18a) ja noorte (kuni 21a) Tartu linna sisemeistrid. 

Mõlemas klassis kolmele paremale medalid, diplomid, rosetid ja esemelised auhinnad. 

Klass nr: 4 Prix de Pegasos 

Kahevõistlus – 3V FEI test CCI2* A (väljak 18 x 60 m)  + TS 115 cm 

Avatud klass 

Stardimaks:   45€ 

Auhinnafond:   min 200€ + esemelised auhinnad ja rosetid 

Lisaks selgitatakse selle klassi raames seenioride (al 18a) Tartu linna sisemeister – kolmele paremale medalid, 

diplomid, rosetid ja esemelised auhinnad. 

 

AUTASUSTAMINE: 

Vastavalt ERL Üldmäärustikule.  

Auhinnatseremooniad toimuvad peale iga klassi takistussõidu lõppu. 
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REGISTREERIMINE: aadressil  www.ratsanet.ee  kuni 08. märts 2023 

Hilisemad muudatused: merle.kollom@gmail.com  

▪ SMV arvestus märkida registreerimisel märkuste lahtrisse. 

HOBUSTE MAJUTUS: 

Ihaste tallid OÜ 30 € boks (sisaldab allapanu ja heina). Info ja broneerimine karin@ihastetall.ee.  

INIMESTE MAJUTUS: 

Ei toimu 

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: 

Esialgsed stardijärjekorrad ja täpsustatud ajakava avaldatakse 10.03.2023 online.equipe.com.   

 
 

 

VÕISTLUSE KAVA Laupäev, 11. märts 2023 

Kell 09:00 Koolisõit 

 Takistussõit, sisaldab krossitakistusi kõikides klassides 

Takistussõidu algusaeg selgub peale registreerimise lõppu. 

 

KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD: 
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