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NIITVÄLJA SÜGIS 2019 

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED KOLMEVÕISTLUSES JUUNIORIDELE 

NOORHOBUSTE TŠEMPIONAAT KOLMEVÕISTLUSES 

 

TOIMUMISE AEG JA KOHT: 

31.08.2019, Niitvälja, Harjumaa  

GPS koordinaadid: 59.315632, 24.319570 

VÕISTLUSTINGIMUSED: Sisevõistlus      
 

Välivõistlus X 
 

Võistlusväljak: KS: muruväljak, 20 x 40 m (CCN 80) ja 20 x 60 m (CCN 100) 
 TS: muruväljak, 50 x 80 m 
 Kross: muruväljak 

Soojendusväljak: muruväljak 

VÕISTLUSE KORRALDAJAD: 

MTÜ ELMA 3DE ja MTÜ Arantes 

VÕISTLUSE DIREKTOR: 

Merle Kollom, 51 84 504 

KOHTUNIKE KOGU: 

Peakohtunik: Madli Murel 

Liikmed: koolisõidus Alla Gladõsheva ja Külli Roosileht 

RAJAMEISTER: 

Ants Sähka 

TEHNILINE DELEGAAT: 

Mikk Nõmm 

KORRAPIDAJAD: 

Peakorrapidaja: Liis-Marii Hõbemets 

Assistendid: --- 

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR: 

Merle Kollom, 51 84 504, merle.kollom@gmail.com  

SEKRETARIAAT: 

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

Ennetaja OÜ   /   Krossi ajal kohal kiirabi. 

VETERINAARIA: 

Tiina Lepla, 56 664 478 

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. 

NHT formaat:  

• 4- ja 5-aastased hobused: ühine paremusjärjestus selgub tasemel CCN 80 (Klass 1)  

• 6-aastased hobused: paremusjärjestus selgub tasemel CCN 100 olenemata arvestusest, 
millises noorhobune osales (Klassid 2a ja 2b).  

Näide: Klassis 2a saab hobune A 40 kp, klassis 2b saab hobune B 38 kp ja hobune C 41 kp. 
Paremusjärjestus 1. koht – hobune B; 2. koht hobune A; 3. koht - hobune C. 

Märad, kes on poeginud, võivad NHT arvestuses osaleda endast 1 aasta nooremate klassis. 
Sekretariaati  tuua varssumist tõendav dokument. 

VÕISTLUSKLASSID: 

Klass nr: 1  

CCN 80 (3v test ABC1 + takistussõit 85 cm + kross 80 cm) 

Avatud kõigile 
Kõik 4- ja 5-aastased hobused osalevad automaatselt NHT arvestuses. 

Stardimaks:  45€ 

Auhinnafond:  200€, rosetid viiele paremale. 
Lisaks esemelised auhinnad Tallegg’ lt ja igale lõpetajale kingitus Tartu Mill’ lt 

 

Klass nr: 2a Eggersmann’ i auhindadele 

CCN 100 (3V test LK1 + takistussõit 105 cm + kross 100 cm) 

EMV – juuniorid (14-18a) 

Stardimaks:  45€ 

Auhinnafond:  Esemelised auhinnad Eggersmann’ lt. 
Lisaks igale lõpetajale kingitus Tartu Mill’ lt 

Lisaks ERL poolt EMV arvestuses võitjale tekk ning esikolmikule medalid, rosetid ja rahalised 
auhinnad (120€ - 100€ - 80€),  mis makstakse välja ERL poolt ülekandega (arveldusarve number 
saata peale võistluse lõppu ave@ratsaliit.ee).  
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Klass nr: 2b Compensa Kindlustus auhindadele  

CCN 100 (3V test LK1 + takistussõit 105 cm + kross 100 cm) 

Avatud klass 

Stardimaks:   45€ 

Auhinnafond:  300€, rosetid viiele paremale. 
Lisaks esemelised auhinnad Tallegg’ lt ja igale lõpetajale kingitus Tartu Mill’ lt 

 
NB! Kõik 6-aastased hobused Klassides 2a ja 2b osalevad automaatselt NHT arvestuses. 

AUTASUSTAMINE: 

Vastavalt ERL Üldmäärustikule.  

Auhinnatseremoonia toimub 15 min peale krossi lõppu. Autasustamisele ootame:  

• juunioride EMV esikolmikut hobustel ja korrektses võistlusriietuses  

• kolme paremat nelja- ja viieaastast noorhobust (ühises arvestuses) 

• kolme paremat kuueaastast noorhobust  

• mõlema vanuseklassi parimat araabia hobust, tori hobust ja trakeeni 

• parimat 5 ja 6 aastast eesti hobust 

• avatud klasside viite esimest ilma hobusteta. 

NHT autasustamine:  
Mõlema vanuseklassi parimale noorhobusele auhinnatekk Eggersmann’ lt ning kolmele paremale 
rosetid.  

ESHKS premeerib: Kompleksarvestuses kõigi 20% paremate hulka jõudnud ESH või ERP 
tõuraamatute hobuste omanikke preemiatega 200€ ja kompleksarvestuse võitnud ESH või ERP 
hobuse omanikku täiendavalt preemiaga 200€. Kompleksarvestuses arvestatakse osalejateks ainult 
võistluse lõpetanud hobuseid ja kui osalejaid on alla viie, premeeritakse ainult võitjat preemiaga 
100€. Premeerimiseks peab hobuse omanik esitama taotluse või arve ESHKS juhatusele. 

EHS premeerib: esemelise auhinna ja rosetiga oma vanuseklassi parimat tori hobust, parimat 
trakeeni ja parimat araabia hobust. Samuti tunnustab parimat osalevat 5- ja 6-aastast eesti hobust. 

REGISTREERIMINE: aadressil  www.ratsanet.ee  kuni 28. august 2019 

Hilisemad muudatused:  merle.kollom@gmail.com  

HOBUSTE MAJUTUS: 

Seoses tallide renoveerimisega hobuste majutust ei toimu. 

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.  

Korraldajad ei vastuta osalejatele, võistlejatele, hobustele, hobuseomanikele, tallimeestele, 
abilistele ja/või esindajatele enne võistlusi, võistluste ajal või peale võistlusi tekitatud varalise 
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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. 

Head kindlustuspakkumist Compensalt küsige sekretariaadist või võtke ühendust 
merle.kollom@gmail.com.  

MUU INFORMATSIOON: 

Juhendis määratlemata küsimused lahendatakse peakohtuniku ja korraldajate poolt kohapeal. 

Esialgsed stardijärjekorrad ja ajakava avaldatakse hiljemalt 30.08.2019 www.ratsanet.ee. 

Võistluse ajal on võistluspaigas avatud kohvik. 

 

 

VÕISTLUSE KAVA Laupäev, 31.08.2019 

Kell 09:00 Koolisõit Skeem ABC1 (20 x 40 m) 

Skeem LK1   (20 x 60 m) 

 
Takistussõit Võistlejad peavad ilmuma starti hiljemalt 30 minutit peale oma 

koolisõidu lõppu. 

Kell 16:00 Kross 

NB! Võistluse algusaeg võib muutuda sõltuvalt osalejate arvust. 

  

 
KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD: 
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