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OLUSTVERE RAKEND 2022 

Eesti Meistrivõistlused 2022 / Rakendi Karikasarja II etapp 

 

TOIMUMISE AEG JA KOHT: 

09.-10.07.2022, Olustvere, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa 

GPS koordinaadid: N 58.550324`, E 25.568485` 

VÕISTLUSTINGIMUSED: Sisevõistlus      
 

Välivõistlus X 
 

Võistlusväljak: koolisõit 80 x 40 m, muru  /  täpsussõit 110 x 60 m, muru 

Soojendusväljak: koolisõit 80 x 40 m, muru / täpsussõit 70 x 30 m, muru 

Jahutusväljak: ca 5000 m2, muru 

VÕISTLUSE KORRALDAJAD: 

OÜ Ruhve, Olustvere TMK 

VÕISTLUSE DIREKTOR: 

Hillar Talts, tel. 5066745 

KOHTUNIKE KOGU: 

Peakohtunik: Milja Ardla 

Liikmed: Jiri Kunat (CZE), Ligija Biteniece (LAT) 

RAJAMEISTER: 

Hillar Talts 

TEHNILINE DELEGAAT: 

Wolfgang Csar (AUT) 

KORRAPIDAJAD: 

Peakorrapidaja: Aleksandra Konarska (POL) 

Assistendid: Ingrid Pruual, Marju Juul 

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR: 

Reelika Rätsep, tel. 53668192, ratsep.reelika@gmail.com   

SEKRETARIAAT: 

Mõlemal päeval avatud 1 tund enne võistluse algust kuni 30 min peale võistluse lõppu. 

MEDITSIINIABI: 

Karl Ansu, tel. 53403907; maratonil kiirabi 

VETERINAARIA: 

Andres Tuvi, tel. 5041323 

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. 

Vaata lisaks „Hobuste majutus“. 

mailto:ratsep.reelika@gmail.com
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VÕISTLUSE SEPP: 

--- 

OSAVÕTUTINGIMUSED: 

Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele. 

Kõik rakenditüübid võistlevad ühises arvestuses, hobuste ja ponide kiirused vastavalt raskusastmele.  

Maratonid toimuvad kontrollitud soojendusega: 25 min klass 1 ja 2 / 20 min klass 3. 

Seoses COVID-19 levikuga: 

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

- Haigusnähtudega isikute võistlusterritooriumil viibimine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus 
haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata. 

VÕISTLUSKLASSID: 

Klass nr: 1  

Kõrgem tase: skeem FEI 2* HP1 + koonused (+20cm) + maraton (6 takistust) 

Üherakendite EMV (toimub koos rahvusvaheliste CAI2*-H1 ja CAI2*-P1 klassidega) 

Stardimaks:   50 € 

Auhinnafond:   Esemelised 

Lisaks ERL poolt EMV arvestuses võitjale tekk ning esikolmikule medalid, rosetid ja rahalised auhinnad (160€-
130€-110€), mis makstakse välja ERL poolt ülekandega (arveldusarve number saata ave@ratsaliit.ee). 

Klass nr: 2  

Keskmine tase: skeem FEI 2*A + koonused (+25cm) + maraton (4 takistust) 

Avatud kõigile 

Stardimaks:   50 € 

Auhinnafond:   Esemelised 

Klass nr: 3  

Madalam tase: skeem FEI 1*B + koonused (+35cm) + maraton (3 takistust) 

Avatud kõigile 

Stardimaks:   50 € 

Auhinnafond:   Esemelised 

Klass nr: 4  

Madalam tase: komb.maraton (2 maratonitakistust + koonused (+35cm)) 

Avatud kõigile (sarja klass 1) 

Stardimaks:   30 € 

Auhinnafond:   Esemelised 

Klass nr: 5  

Madalam tase: kahevõistlus – skeem FEI 1*B + komb.maraton (2 maratonitakistust + koonused (+35cm)) 

Avatud kõigile (sarja klass 2) 

Stardimaks:   40 € 

Auhinnafond:   Esemelised 

AUTASUSTAMINE: 

Vastavalt ERL Üldmäärustikule.  

Kooli- ja täpsussõidu auhinnatseremoonia täpne algus ja koht teatatakse 09.07.22.  

Maratoni ja koondarvestuse auhinnatseremoonia kuni 45 min pärast maratoni lõppu.  
Kahevõistluse ja kombineeritud maratoni autasustamine hobustega kuni 15 min pärast vastava ala lõppu. 

http://www.ratsaliit.ee/alad/rs/rakendispordi-raskusastmed/
mailto:ave@ratsaliit.ee
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REGISTREERIMINE: aadressil  www.ratsanet.ee  kuni 05. juuli 2022 

Hilisemad muudatused: ratsep.reelika@gmail.com    

HOBUSTE MAJUTUS: 

Boksid piiratud koguses hinnaga 120 €, sisaldab allapanu ja heina. Broneerimine hiljemalt 24.06.22 

ratsepreelika@gmail.com. Tasumine hiljemalt 24.06.22 OÜ Ruhve; IBAN EE027700771002606809, tasumisel 
märkida hobuse nimi, arve soovid eelnevalt ratsepreelika@gmail.com  

Erikokkuleppel võimalik koplimajutus. 

Rahvuslikes klassides osalevad hobused majutatakse rahvusvahelises tallis olevatest hobustest eraldiseisvalt 
(tallide vahe ca 30 m). Juhul, kui rahvusvahelisel võistlusel osalev sportlane soovib oma rahvuslikus klassis 

osalevat hobust majutada rahvusvahelises tallis, tuleb järgida kõiki FEI nõudeid.  

Kõikide hobuste temperatuuri ja vaktsineerimist kontrollitakse saabumisel veterinaaride poolt 
veterinaarkontrolli alal. Saabumine on võimalik 08.07.22 kell 09:00 – 20:00 ja 09.07.22 kell 08:30 – 10:00. 

Muudel aegadel saabumine on võimalik vaid eraldiseisval kokkuleppel võistluse veterinaariga. 

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 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: 

• Maratonirada on avatud reedel, 08.07.22 alates 09:00, joonised avaldatakse Ratsanetis.  

• Täpsustatud ajakava ning stardijärjekorrad avaldatakse alates 08.07.22 Ratsanetis. 

VÕISTLUSE KAVA  

Laupäev, 09.07.2022 Kell 10:00 Koolisõit 

Täpsussõit 
Kombineeritud maraton 

Pühapäev, 10.07.2022 Kell 10:00 Maraton 
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