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Perila Dressage Tour 2022 CDI Afterparty 
 

TOIMUMISE AEG JA KOHT: 

17.07.2022 Perila Tallid, Perila, Harjumaa 

GPS koordinaadid: 59.288080, 25.158900 

VÕISTLUSTINGIMUSED: Sisevõistlus      
 

Välivõistlus X 
 

Võistlusväljak: 80 x 50 m, liiv geotekstiiliga. Koolisõiduaed 20 x 60 m,  

Soojendusväljak: 30 x 50, liiv geotekstiiliga 

VÕISTLUSE KORRALDAJAD: 

Tondi Ratsaspordiklubi 

VÕISTLUSE DIREKTOR: 

Paul Argus, +372 53437321  Email: perilatallid@gmail.com    

KOHTUNIKE KOGU: 

Peakohtunik: Eva-Maria Vint-Warmington, +372 53334495, eva-maria@travelmoments.ca 

Liikmed: Larysa Velyka FEI 4* (UKR), Vivian Lindemann (NED), Annike Laving (EST) jt. 

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR: 

Ülle Hanni, +372 53439134, yllehanni@gmail.com    

SEKRETARIAAT: 

Avatud mõlemal võistluspäeval 1 tund enne võistluse algust kuni 30 min pärast võistluse lõppu. 

KORRAPIDAJAD: 

Peakorrapidaja: Merle Raamat, +3725069144, merle.raamat@gmail.com  

Assistendid: Mariliis Parve 

MEDITSIINIABI: 

Terje Mei, +372 5284966, terje@melton.ee   

VETERINAARIA: 

Tiina Lepla, +372 56664478, tiina.lepla@gmail.com  

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 

OSAVÕTUTINGIMUSED: 

Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele. 

Seoses COVID-19 levikuga: 

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

• Haigusnähtudega isikute võistlusel viibimine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega 

isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata. 
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AUTASUSTAMINE: 

Vastavalt ERL Üldmäärustikule. Pärast mõlema klassi lõppu ilma hobusteta. 

REGISTREERIMINE: aadressil  www.ratsanet.ee  kuni 12. juuli 2022 

Hilisemad muudatused: +372 53439134, yllehanni@gmail.com   

HOBUSTE MAJUTUS: 

Vabade bokside olemasolul päevaboks 30€/päev. Bokse on piiratud koguses!  

Kontaktisik Leili Velleste, +372 5257833. leili.velleste@mail.ee.  

TREENINGVÄLJAKUD: 

Võistlusväljak treeninguteks avatud ei ole. Täpne ajakava avaldatakse online.equipe.com 

INIMESTE MAJUTUS: 

Inimeste majutust ei pakuta, võistluskohas võimalik telkida. 

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 onlineleht https://online.equipe.com/. Jälgige võistluse jooksvat infot! 

• Ajakava ja stardijärjekorrad avaldatakse hiljemalt 15. juulil 2022.  

• Vabakavade muusika palun saata meilile music@cdiestonia.com hiljemalt 15. juuliiks. Juurde panna 
märge RAHVUSLIK VÕISTLUS. 

• Võistluste ajal töötab kohvik. 

 
 

VÕISTLUSE KAVA Pühapäev, 17.07.2022 Algus ca kell 17:30 

Klass nr: 1  

Handicap skeemid LK1, LK4, LR2, LP3, M3, RK3, RR5 

Avatud 

Stardimaks:  75 € 

Auhinnafond:  Esemelised 

Klass nr: 2  

Handicap kürid LK10, LP10, M10, RK10, RR10 

Avatud 

Stardimaks:  75 € 

Auhinnafond:  Esemelised 

KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD: 
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