
 
Kinnitatud ERL-s 02.07.2015 

                    

Toredas klubis aastast 1996 

Eesti Meistrivõistlused Rakendispordis  
 

Toimumise aeg ja koht:  31.07-2.08.15, Saksa Ratsutamiskompleks, Luunja vald, Sirgu küla, Tartumaa 
        GPS koordinaadid 58.369274, 26.920962 

Võistlustingimused:   kooli- ja täpsussõit - murukattega väljak 40 x 100 m  

Võistluse korraldajad:  ERL, Liivimaa Ratsaklubi ja MTÜ Spordi- ja Vabaajaselts Viplala 

Võistluse direktor:   Terje Saks tel. 5137012 

Võistluse peakohtunik:  Marko Villemson tel. +3725217632 

Hindekohtunikud:   Piret Hommuk, Marko Villemson, Ülle Voolaine 

Rajameister:     Marko Villemson  

Korrapidaja:     Terje Saks 

Veterinaaria:                Kaari Reimus tel. 55618085 

Peasekretär:     Kerli Mooses, tel. +3725526542, voistlus@saksahobused.ee               

Sekretariaat:     kõigil päevadel üks tund enne esimese võistlusala algust kuni üks tund peale 
        viimase võistlusala lõppu. 

Osavõtu tingimused:  vastavalt ERL võistlustel osalemise tingimustele.   
         EMV-l osalejad on kohustatud esitama sekretariaati oma tervisliku seisundi  

kohta pere- või spordiarsti tervisetõendi enne starti. 
         Võistlustel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole esinenud hobustel 
         nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul. Kõikidel hobustel nõutav pass, mis 
         vastab ERL poolt kehtestatud reeglitele.  
         NB! Kõigi hobuste passid tuleb esitada sekretariaati. 

Võistlusklassid:    Klass 1 – Üherakendite EMV - Keskmine tase  
         (A: skeem  7A / B: 7500m, 4 takistust / C: +30cm) 
        Stardimaks 40€ 
        Auhinnafond: 150€, hobustele rosetid, EMV kolmele paremale medalid 

         Klass 2 – Avatud klass - Madalam tase  
         (A: skeem 2012A / B: 4000m, 3 takistust / C: +40cm, 13-15 väravat) 

Stardimaks 40€ 
         Auhinnafond: esemelised auhinnad, diplomid, hobustele rosetid  

Klasside 1 ja klass 2 põhjal toimub lisaks võistkondlik arvestus - võistkonda kuulub 2 sama klubi võistlejat, 
kelle nimed tuleb teatada sekretariaati enne esimese võistlusala algust ning kelle tulemused liidetakse. 
Parimaks osutub võistkond, kes kogub kõige vähem karistuspunkte, auhinnaks karikas. 
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Klass 3 – Tutvumisklass - Madalam tase 

         (C: + 40 cm, 15 väravat, kaks vooru) 
                                                   Stardimaks 20€ 
         Auhinnafond: diplomid, hobustele rosetid ja esemelised rakendivarustuse  
        auhinnad firmalt Urmas Saksa Hobused 

Autasustamine:    vastavat ERL Üldmäärustikule peale viimase ala lõppu. 
        Võistkondade arvestuses võitjale karikas. 

Hobuste majutus:   Boksi hind reedest pühapäevani 50€, sisaldab heina ja saepuru.  
        Iga eelnev või järgnev päev lisaks 15€.  
         Boksi igapäevane hommikune hooldus kohustuslik, tagastada puhas boks!   
         Broneerimine kuni 27.07.2015 voistlus@saksahobused.ee. 

Elekter:      võistluse ajaks reedest pühapäevani 20€, iga eelnev või järgnev päev 5€ lisaks.  

Inimeste majutus:   Hotell Starest, tel. +3727400674; Tartu, Mõisavahe 21 (12 km) 

Registreerimine:    hiljemalt  27.07.2015 www.ratsanet.ee kaudu. 
        Hilisemad registreerimised või 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 kindlustusi. 

Muu informatsioon:   Koolisõidu stardijärjekorrad koos ajagraafikuga avaldatakse peale  
        registreerimist www.saksahobused.ee. 

Laupäeva õhtul koosviibimine, piknikukorvid kaasa! 
         Võistluse ajal avatud kohvik. Rakendivarustuse müük. 

Võimalik rentida kohapeal Soluks vankrit, start 30.- 

 
VÕISTLUSE KAVA 

 
31.07.2015 11.00-12.00 Võistlejate  registreerimine. 
         Hobuste veterinaarne ülevaatus ja vankrite mõõtmine 

13.00   A sektsioon: skeemid 

         Võistlejate koosolek 1 tund peale koolisõidu lõppu 
         Krossi vaatamine 

01.08.2015 13.00   B sektsioon: maratonid 

02.08.2015 13.00   C sektsioon: koonused  
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