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MINIKARIKAS 2022 FINAAL 

TOIMUMISE AEG JA KOHT: 

21.08.2022, Nõmmemõisa tall, Kose vald, Harjumaa 

GPS koordinaadid: 59°12'36.5"N 25°10'04.8"E  

VÕISTLUSTINGIMUSED: Sisevõistlus      
 

Välivõistlus X 
 

Võistlusväljak: KS: 20 x 40 m, muru 
TS: 50 x 80 m, liiv 
Kross: muru 

Soojendusväljak: KS: 20 x 40 m, lisaks koolisõiduaiata ala ca 50 x 100 m, muru 
TS: ca 50 x 30 m, muru 
Kross muru 

VÕISTLUSE KORRALDAJAD: 

Kipi Team MTÜ 

VÕISTLUSE DIREKTOR: 

Ats Kalju, tel. 5037447 

KOHTUNIKE KOGU: 

Peakohtunik: Reet Jänes 

Liikmed: Hillar Talts  

RAJAMEISTER: 

Raul Kauna (kross), Mikk Nõmm (takistussõit) 

TEHNILINE DELEGAAT: 

--- 

KORRAPIDAJAD: 

Peakorrapidaja: Grete Utso 

Assistendid: --- 

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR: 

Anu Laanet, tel. 5119907, e-post anu@koorditallid.ee 

SEKRETARIAAT: 

Avatud 1 tund enne võistluspäeva algust kuni 30 min. pärast võistluspäeva lõppu. 

MEDITSIINIABI: 

Lemmo Jonuks, tel. 5284205   /   Krossi ajal kohal kiirabi 

mailto:anu@koorditallid.ee
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VETERINAARIA: 

Aili Ruul, tel. 5010709 

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: 

--- 

OSAVÕTUTINGIMUSED: 

Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele. „Minikarika“ täiendavad tingimused 
vastavalt sarja üldjuhendile. 

Seoses COVID-19 levikuga: 

1. Kõigil võistlusterritooriumil viibijatel palume hoida teineteisega turvalist distantsi ning suhtuda täie 
tõsidusega isiklikku kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse.  

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

VÕISTLUSKLASSID: 

Klass nr: 1  

CCN 70 (3V test ABC2 + TS 75 cm + kross 70 cm) 

Avatud klass (Minikarika arvestus) 

Stardimaks:   50 € 

Auhinnafond:   Esemelised 

 
  
AUTASUSTAMINE: 

Vastavalt ERL Üldmäärustikule.  

Auhinnatseremoonia toimub orienteeruvalt 30 min pärast krossi lõppu. 

REGISTREERIMINE: aadressil  www.ratsanet.ee  kuni 17. august 2022 

Hilisemad muudatused: anu@koorditallid.ee, tel. 511 9907 

HOBUSTE MAJUTUS: 

Boksid piiratud koguses hinnaga 40 €, sisaldab allapanu.  

Broneerimine hiljemalt 17. august, 2022  e-post rajakalju@hot.ee.   

Tasumine hiljemalt 17. august, 2022 MTÜ Kipi Team, IBAN EE47 2200 2210 3339 3783, tasumisel märkida 
hobuse nimi, arve soovid eelnevalt rajakalju@hot.ee.  

INIMESTE MAJUTUS: 

Ei pakuta 

VASTUTUS: 

Ratsaspordiga kaasneb õnnetuste ja/või võimalike kahjustuste kõrgendatud oht. Võistlusel osalejad, 
sportlased, hobuseomanikud, tallimehed ja muud abilised peavad olema viinud ennast kurssi ratsaspordi 

https://ratsanet.ee/cups?search%5Bid%5D=145&search%5Byears%5D=2022
http://www.ratsanet.ee/
mailto:anu@koorditallid.ee
mailto:rajakalju@hot.ee
mailto:rajakalju@hot.ee
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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 täpne ajakava ja stardijärjekorrad avaldatakse Ratsanetis 19. august, 2022.a. 

 
 

VÕISTLUSE KAVA  

Laupäev, 21.08.2022 Kell 09:00 Koolisõit 

  Takistussõit 

  Kross 

 

KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD: 

 

 
 

 


