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CLASSIC PÄRNU 2021 

 

TOIMUMISE AEG JA KOHT: 

16.-18. juuli 2021, Pärnu, Mere pst 1c, Rannaspordi areen 

GPS: 58.375682, 24.492755 

VÕISTLUSTINGIMUSED: Sisevõistlus      
 

Välivõistlus X 
 

Võistlusväljak: 60 x 40 m, liiv 

Soojendusväljak: 30 x 40 m, liiv 

Areenide pinnased: Andres Vainu 

VÕISTLUSE KORRALDAJAD: 

MTÜ Classic Event ja Pärnumaa RSK 

VÕISTLUSE DIREKTOR: 

Agris Juhkov, tel. +3725200524 

SHOW MANAGER: 

Siim Nõmmoja, tel. +3725036102 

KOHTUNIKE KOGU: 

Peakohtunik: Mart Maidvee 

Liikmed: Milja Ardla 

RAJAMEISTER: 

Renee Nüüd 

KORRAPIDAJAD: 

Peakorrapidaja: Ülle Taru 

Assistendid: Helle Tverdohleb 

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR: 

Ave Talts, tel. +3725136847, ratsavoistlus@gmail.com  

SEKRETARIAAT: 

Avatud 1 tund enne võistluspäeva algust kuni pool tundi pärast võistluspäeva lõppu. 

MEDITSIINIABI: 

Pärnumaa Punane Rist 

mailto:ratsavoistlus@gmail.com
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VETERINAARIA: 

Mart Taggel, tel. +3725287465 

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: 

Mauno Murrut, +3725053589 

OSAVÕTUTINGIMUSED: 

Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele. Kõik hobused peavad kandma neile 
määratud numbrit, info sekretariaadist või Equipe’st. 

Võistluse osalustasu on 200 € hobuse kohta. Selles sisaldub boks koos esmase allapanuga, üks warm-

up sõit, kaks võistlussõitu päevas, sportlastele Tere Tulemast Classic Pärnu vastuvõttu. 

NB! Võistlusel osalejate arv on piiratud, orienteeruvalt 110 hobust.   

Vajadusel lähtutakse sportlaste aktsepteerimisel järgmisest pingereast: 

1. Korraldaja poolsed kutsed; 

2. ERL takistussõidu edetabelid 06.07.21 seisuga antud järjestuses: 

2.1 Seeniorid; 2.2 Noored; 2.3 Juuniorid; 2.4  Lapsed; 2.5 Amatöörid; 

3. Registreerimiste ajaline järjestus. 

Korraldaja poolne kinnitatud osalejate nimekiri avaldatakse Equipe’s hiljemalt 08. juuli 2021 ning 

osalemise kinnituseks tuleb osalustasust 100 € tasuda MTÜ Classic Event arveldusarvele 

EE707700771003387114. Makse selgitusse märkida hobuse nimi. Makse laekumise tähtaeg on 

hiljemalt 11. juuli 2021. 

• Võistlusel osalemine loetakse kinnitatuks ainult nimetatud makse laekumisel korraldaja pangaarvele. 

• Osalustasu teine osa tasuda võistlusel kohapeal. 

• Osalemise tühistamise või võistlusele mitteilmumise korral tasutud summat ei tagastata. 

NB! Arve soovijatel pöörduda enne tasumist oma sooviga info@clc.ee. 

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 osalemine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus 

haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata. 

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

AUTASUSTAMINE: 

Vastavalt ERL Üldmäärustikule. 

Auhinnatseremooniad vahetult peale iga klassi lõppu, välja kutsutakse kuni 5 paremat hobustel. 

Rahalised auhinnad makstakse välja võistluse sekretariaadis. 

Muud auhinnad: 

• Karikas ja auhinnatekk Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi poolt Classic Pärnu 2021 

parimale noorhobusele. Selgub klasside 3 ja 7 koondarvestuses: 1. ja 2. päeva kohapunktid 

liidetakse, võrdsete punktide korral loeb parem tulemus 2. päeval. 

https://online.equipe.com/
https://online.equipe.com/
mailto:info@clc.ee
https://www.ratsaliit.ee/uuendatud-juhendid-sporditegevusega-jatkamiseks/
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• Karikas ja auhinnatekk Classic Pärnu 2021 parimale noorele (kuni 21a) ning karikas 

Classic Pärnu 2021 parimale juuniorile (kuni 18a). Selguvad klasside 2 ja 6 koondarvestuses: 

1. ja 2. päeva kohapunktid liidetakse, võrdsete punktide korral loeb parem tulemus 2. päeval. 

REGISTREERIMINE: aadressil  www.ratsanet.ee  kuni 6. juuli 2021 

Hilisemad muudatused: ratsavoistlus@gmail.com  

HOBUSTE MAJUTUS: 

Talli manager: Laura Liivamägi, +372 5695697, classic.stables@gmail.com   

3 x 3 m väliboksid, sisaldavad esmast allapanu. 

Lisateenused: 

• Hein 5€ / pakk 

• Autole elekter 15€ / 220V voolu ots, ettetellimisel kuni 08.07.21 aadressil classic.stables@gmail.com  

HOBUSTE SAABUMINE JA TRANSPORT: 

Hobuste laadimine toimub tallialal. Hobuseautod paigutatakse samale alale. 

Hobuste autod-treilerid ja muu transport palume parkida korraldaja poolt ettenähtud parklasse. Palume 

järgida parkijate ja liikluse reguleerijate korraldusi. Üle 8 tonnised hobuseautod peavad omama Pärnu 

linnalt autoluba – pöörduda info@clc.ee, tel. +3735200524 

Mahalaadimiskoht tuleb enda hobuse järel ise koristada! 

INIMESTE MAJUTUS: 

Võistluse korraldajad majutust ei korralda. 

Majutuse partner hobuste omanikele ning ratsanikele on ESTONIA Resort Hotel ja Spa 

• Promokood (Have a promo code?): classic.  

• Promokood kehtib perioodil 15.-19.07.2021 (check-out hiljemalt 20.07.2021) läbi hotelli kodulehe 
broneerides 

• Promokood annab -10% soodustust kehtivast päevahinnast 

• Online broneerimiskeskkond asub SIIN. 

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 esialgne ajakava ja stardijärjekorrad avaldatakse hiljemalt 15. juuli 2021 Equipe’s. 

Palume arvestada, et klasside algusajad on orienteeruvad ning võivad nihkuda hilisemaks või 
varasemaks sõltuvalt võistluspäeva kulgemisele.  

• Sportlaste Tere Tulemast Classic Pärnu vastuvõtt toimub 16.07.2021 kell 21:00 võistluse 

alal. Kutsutud sportlane + 1 kaaslane. 

http://www.ratsanet.ee/
mailto:ratsavoistlus@gmail.com
mailto:classic.stables@gmail.com
mailto:classic.stables@gmail.com
mailto:info@clc.ee
https://www.spaestonia.ee/resort/
https://direct-book.com/properties/ESTONIARESORTDIRECT?locale=en&checkInDate=2021-07-15&checkOutDate=2021-07-16&currency=EUR&items%5b0%5d%5badults%5d=2&items%5b0%5d%5bchildren%5d=0&items%5b0%5d%5binfants%5d=0
https://online.equipe.com/
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VÕISTLUSE KAVA Reede, 16. juuli 2021  

Warm-Up „Päike ja meri“ 

Avatud kõigile võistlusel osalejatele, orienteeruvalt 16:00 kuni 19:00 

Igal hobusel on kuni 90 sek, võimalik hüpata ühel valitud kõrgusel (100/110/120/130 cm). 

 VÕISTLUSE KAVA Laupäev, 17. juuli 2021 Algusega kell 10:00 

Klass nr: 1 Prix de Eesti Ratsaspordi Arendamise SA 

115 cm, Art. 274.2. kahefaasiline 

Avatud klass 

Auhinnafond:   300 € 

 
Klass nr: 2 Prix de HOLM Pank 

125 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass 

Auhinnafond:   500€, võitjale tekk 

 
Klass nr: 3 Prix de Cramo Estonia AS 

Handicap 115/120/125 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

5- kuni 7-aastased noorhobused (kõrgus vastavalt 5a -115 cm, 6a- 120 cm ja 7a – 125 cm) 

Auhinnafond:   700 €, võitjale tekk 

 
Klass nr: 4 Prix de Netikino 

130 cm, Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 

Avatud klass 

Auhinnafond:   1000 €, võitjale tekk 

 VÕISTLUSE KAVA Pühapäev, 18. juuli 2021 Algusega kell 10:00 

Klass nr: 5 Prix de Pärnu Linn 

115 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass 

Auhinnafond:   400 € 

 
Klass nr: 6 Prix de HOLM Pank 

125 cm, Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 

Avatud klass 

Auhinnafond:   600 €, võitjale tekk 

 
Klass nr: 7 Prix de Möller Auto 

Handicap 120/125/130 cm, Art. 274.2, kahefaasiline  

5- kuni 7-aastased noorhobused (kõrgus vastavalt 5a -120 cm, 6a- 125 cm ja 7a – 130 cm) 

Auhinnafond:   750€, võitjale tekk 

 
Klass nr: 8 Prix de Classic Pärnu 

140 cm, Art. 276.2 võitjate vooruga, kuhu pääseb vähemalt 25%, aga mitte vähem kui 10, kuid igal 
juhul kõik põhiparkuuri puhtalt läbinud võistluspaarid. 

Avatud klass 

Auhinnafond:   3000€, võitjale tekk 
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