
VÕISTLUSE JUHEND 

Takistussõit 

 

Kinnitatud ERL-s 09.06.2021 

Uuendatud 14.06.2021 

 

 1 

RUILA DERBY 2021  

ESHKS NH sarja III etapp & Suvine Ponikarikas 2021 IV etapp 
 

TOIMUMISE AEG JA KOHT: 

26.-27. juuni 2021, Ruila tall, Saue vald, Harjumaa 

GPS koordinaadid 59.192255, 24.438935 

VÕISTLUSTINGIMUSED: Sisevõistlus      
 

Välivõistlus X 
 

Võistlusväljak: 45 x 75 m, liiv+tekstiil 

Soojendusväljak: 21 x 64 m, liiv+tekstiil 

VÕISTLUSE KORRALDAJAD: 

MTÜ Ratsaklubi Ruila Tall 

VÕISTLUSE DIREKTOR: 

Siim Kroon, tel +372 528 8102 

KOHTUNIKE KOGU: 

Peakohtunik: Andri Sabrodin 

Liikmed: Mart Maidvee 

RAJAMEISTER: 

Renee Nüüd 

KORRAPIDAJAD: 

Peakorrapidaja: Ülle Taru 

Assistendid: Anu Kull 

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR: 

Ave Talts, tel +372 5136847, e-post ratsavoistlus@gmail.com                            

SEKRETARIAAT: 

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

MEDITSIINIABI: 

Medical Service Estonia 

VETERINAARIA: 

Andres Tuvi, tel +372 504 1323 

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:ratsavoistlus@gmail.com
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OSAVÕTUTINGIMUSED: 

Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele. Sarjade täiendavad tingimused 
vastavalt sarjade üldjuhenditele. 

Seoses COVID-19 levikuga: 

▪ 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. 

▪ Võistluspaika lubatakse kuni 1000 isikut. Korraldaja jätab endale õiguse vajadusel piirata kohalviibivate 
pealtvaatajate arvu. 

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

AUTASUSTAMINE: 

Vastavalt ERL Üldmäärustikule. 

Auhinnatseremooniad toimuvad vahetult pärast iga võistlusklassi lõppu. Auhinnatseremooniale 
kutsutakse kuni viis paremat hobustel. Auhinnarahad makstakse välja ning esemelised auhinnad 
antakse üle sekretariaadis peale vastava võistlusklassi autasustamistseremooniat allkirja vastu. 
Rosetid antakse igas võistlusklassis kuni viiele paremale.  

Klassis nr 5 autasustatakse 10 paremat eeldusel, et tulemuse saab kirja 12 või rohkem võistluspaari. 
Väiksema lõpetajate arvu korral toimub autasustamine vastavalt ERL Üldmäärustikule, kuid igal 
juhul autasustatakse vähemalt viis paremat. 

REGISTREERIMINE: aadressil  www.ratsanet.ee  kuni 23. juuni 2021 

Hilisemad muudatused: ratsavoistlus@gmail.com   

Rohke startide arvu korral on korraldajal õigus hilinejaid mitte starti lubada! 

HOBUSTE MAJUTUS: 

Väliboksid võistluspaigas. Ühe boksi hind on 75 € / nädalavahetus (s.o. reede õhtust pühapäeva õhtuni) 
või 40 € / päev (s.o. sama päeva kl 09:00- 22:00). Boksi hind sisaldab esmast allapanu (saepuru). 
Võistluspaigas kohapeal on võimalik osta saepuru 10 € /pakk (tasumine sularahas).  

Bokside broneerimine hiljemalt 20.06.2021 aadressil bergmann.brit@gmail.com (broneeringus 
märkida hobuse nimi ja sugu ning kontaktisiku nimi ja telefoninumber).  

Bokside eest tasumine toimub ainult ettemaksu korras pangaülekandega – hiljemalt 20.06.2021 
MTÜ Ratsaklubi Ruila Tall kontole EE232200221013612714, makse selgitusse märkida hobuse nimi.  

NB! Tähtaegselt tasumata broneeringud tühistatakse ning vaba boksi olemasolu ei tagata. 
Broneeringust loobumine peale broneerimistähtaja möödumist, samuti broneeritud boksi kasutamata 
jätmine ei vabasta boksi eest tasumise kohustusest ega anna alust nõuda boksi eest tasutud ettemaksu 
tagastamist. 

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.  

https://www.ratsaliit.ee/voistlussarjad-2021/
https://www.ratsaliit.ee/uuendatud-juhendid-sporditegevusega-jatkamiseks/
http://www.ratsanet.ee/
mailto:ratsavoistlus@gmail.com
mailto:bergmann.brit@gmail.com
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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.  

Võistluspaigas võistleja, võistleja abilise, võistlejaga seotud muu isiku või hobuse poolt tekitatud kahju 
eest vastutab võistleja (alaealise võistleja puhul tema seaduslik esindaja). Võistluspaigas korraldaja või 
võistluspaiga pidaja vara kahjustamisest tuleb koheselt teavitada võistluste direktorit või sekretäri.  

Võistleja (alaealise võistleja puhul tema seaduslik esindaja) kinnitab võistlusel osalemisega, et on 
tutvunud võistluse juhendiga (sh osavõtutingimustes viidatud Kultuuriministeeriumi juhistega), Eesti 
Ratsaspordi Liidu ja FEI üldmäärustikega, mõistab nendest tulenevaid piiranguid ning tagab nende 
järgimise võistlustel. Ühtlasi kinnitab võistleja (alaealise võistleja puhul tema seaduslik esindaja), et on 
tutvustanud juhendit ja teisi eelmainitud dokumente enda abilistele vm isikutele, kes viibivad 
võistluspaigas võistleja korraldusel. 

Võistluse korraldaja ei vastuta võimalike võistlusel osalemisega kaasnevate COVID-19 vm 
nakkushaiguse haigestumisjuhtude eest. Võistlusel osalemine toimub täielikult võistleja enda (alaealise 
võistleja puhul tema seadusliku esindaja) riisikol ning võistleja (alaealise võistleja puhul tema seaduslik 
esindaja) tagab võistlustel osaledes omalt poolt kõikide nakkushaiguseid puudutavate kehtivate nõuete 
ja juhiste järgimise. Võistlustel osalemisega kinnitab võistleja (alaealise võistleja puhul tema seaduslik 
esindaja), et loobub kõikidest nõuetest võistluse korraldaja suhtes tulenevalt võistlustel osalemisega 
kaasnevatest võimalikest haigestumisjuhtudest. 

MUU INFORMATSIOON: 

Juhendis määratlemata küsimused lahendatakse peakohtuniku ja korraldajate poolt kohapeal. 

Orienteeruv ajakava ja esialgsed stardijärjekorrad avaldatakse 25.06.21 online.equipe.com. Ajakavas 
võib toimuda muudatusi sõltuvalt võistluspäeva kulgemisest 

Kuna võistlusklass nr 5 (Derby) toimub osaliselt muruväljakul, on vihmase ilma korral korraldajal õigus 
võistlusklass ära jätta. Võistlusklassi ärajäämisest teavitatakse hiljemalt 25.06.2021 equipe.com 
võistluse lehel.  

Võistluse ajal on avatud kohvik. 

VÕISTLUSE KAVA Laupäev, 26.06.2021 Algus kell 09:00 

Klass nr: 1a Prix de PETCITY 

100 cm, Art. 274.2, kahefaasiline 

ESHKS sarja 4-aastased hobused 

Stardimaks:   20 € 

Auhinnafond:   Esemelised 

 
Klass nr: 1b Prix de CAVALOR 

110 cm, Art. 274.2, kahefaasiline 

ESHKS sarja 5-aastased hobused 

Stardimaks:   20 € 

Auhinnafond:   Esemelised 

 
Klass nr: 2 Prix de HORSEFOOD 

110 cm, Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 

Avatud klass 

Stardimaks:   25 € 

Auhinnafond:   500 € 

 

https://online.equipe.com/
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Klass nr: 3 Prix de HORSEFOOD 

120 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass 

Stardimaks:   25 € 

Auhinnafond:   500 € 

 
Klass nr: 4 Prix de 7LAVELLA 

130 cm, Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 

Avatud klass 

Stardimaks:   30 € 

Auhinnafond:   600 € 

 
Klass nr: 5 Prix de VELT MOTOCENTER 

115 cm, Art. 277 + 238.2.1, derby puhtusele ja kiirusele 

Ruila Derby – avatud klass, maksimaalselt 3 hobust sportlase kohta 

Stardimaks:   30 € 

Auhinnafond:   1000 €, lisaks tekk ja eriauhind võitjale 

  

VÕISTLUSE KAVA Pühapäev, 27.06.2021 Algus kell 09:00 

Klass nr: 6a Prix de STEVAL EQUESTRIAN 

100 cm, Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 

Harrastajad 

Stardimaks:   25 € 

Auhinnafond:   300 € 

 
Klass nr: 6b Prix de HAVENS 

100 cm, Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 

Avatud klass 

Stardimaks:   25 € 

Auhinnafond:   300 € 

 
Klass nr: 7 Prix de TORPOL 

Handicap 105/110 cm, Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 

Ponikarika „Suur Ring“ 

Stardimaks:   20€ 

Auhinnafond:   Esemelised 

 
Klass nr: 8a Prix de HAVENS 

115 cm, Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 

Amatöörid 

Stardimaks:   25 € 

Auhinnafond:   300 € 

 
Klass nr: 8b Prix de LE PARADE 

115 cm, Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 

Avatud klass 

Stardimaks:   25 € 

Auhinnafond:   300 € 

 



Võistluse juhend - takistussõit 

 
5 

Klass nr: 9 Prix de MARSTALL 

Handicap 125/130 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass 

Stardimaks:   30 € 

Auhinnafond:   600 € 

 
Klass nr: 10 Prix de HARTOG 

140 cm, Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 

RUILA GRAND PRIX - Avatud klass 

Stardimaks:   35 € 

Auhinnafond:   2000 €, lisaks tekk võitjale 

 
 

TÄNAME OMA TOETAJAID!  

 

                        

 

 

 

 
 

 


