
EHS KARIKASARI
„Tori Hobune ja Eesti Hobune 2014“ II etapp koolisõidus 

Juhend 
Toimumise aeg ja koht:  27. juuli  2014, Lepa tall, Koeravere küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa 

Võistlustingimused: Võistlusväljak 20 x 40 m liiv; soojendusväljak 20 x 30 m liiv 

Võistluse korraldaja: Eesti Hobusekasvatajate Selts, Lepa tall ja Piira tall 

Võistluse direktor:   Vallo Kruusimägi, 5055240 

Kohtunike kogu:    Annike Laving (peakohtunik), Tiina Kuusmann 

Peasekretär:   Piret Hommuk, tel 5341922, phommuk@yahoo.com 

Sekretariaat:    avatud 1 tund enne võistluse algust kuni pool tundi peale võistluse lõppu. 

Korrapidaja:   Maris Kartau, tel 51919592 

Arstiabi:   telef. 112 

Võistluse veterinaar: Marian Koplimäe, 56 635 747; osavõtt vastavalt kehtivatele vet.nõuetele. 

Osavõtu tingimused:  Vastavalt ERLi poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele ja EHS 
karikasarja ning  “Koolisõidutähed 2014“ võistlussarja üldjuhenditele.   
- Kõigil ratsanikel peab olema ERL poolt välja antud Rohelise Kaardi number 
ja kõik hobused  peavad olema ERLis registreeritud (www.ratsanet.ee).    
- Võistlevate ponide turjakõrgused peavad olema edastatud ratsaliitu, 
rohkem infot www.ratsaliit.ee/est/g156 (punkt 3).  
Kõigi  hobuste passid esitada sekretariaati enne vastava sõidu algust. 

Autasustamine:  Vastavalt ERL Üldmäärustikule peale iga programmi lõppu hobustel.  
Autasustatakse 25% osavõtjate üldarvust, kuid mitte vähem kui viite 
paremat, kuni 10 osaleja korral vähemalt 3 paremat.  
Tori ja eesti hobuste arvestustes EHS poolt rahaline auhind kolmele 
paremale (35€-20€-15€) ja esemelised auhinnad ülejäänud auhinnalistele 
kohtadele. Hobustele rosetid.  
Avatud klassides vastava sõidu toetajalt kolmele paremale rahaline auhind 
(35€-20€-15€) või samas vääringus kinkekaardid (programm nr. 4) ning  
esemelised auhinnad ülejäänud auhinnalistele kohtadele. Hobustele rosetid. 

Hobuste majutus: 10€ päev, Annika Õkva, 56668873, kohtade arv piiratud. 

Registreerimine:  kuni 20.07.2014 www.ratsanet.ee kaudu, eeldab sisse logimist. 
Hilisemad registreerimised, muudatused - phommuk@yahoo.com 

Vastutus:  Korraldajad ei vastuta kolmandate isikute tegude eest, mille on põhjustanud 
võistlejad, tallimehed, hobuseomanikud, nende hobused või muud  
ettenägematud asjaolud. Korraldajad soovitavad omada kindlustusi. 
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Täiendav info:    Täpsustatud ajakava ja stardijärjekorrad avaldatakse hiljemalt 26.07.2014 
portaalis www.hobumaailm.ee  

 

VÕISTLUSE KAVA 

Pühapäev 27.07 kell 10.00 

Programm nr. 1: skeem ABC 1 
Avatud klass Voore Farm OÜ auhindadele 

Stardimaks 10€ 

Programm nr. 2:  skeem A5 
A) Avatud klass Piira talu OÜ auhindadele 
B) 4-5 aastased ja esimest hooaega võistlevad tori tõugu hobused 
C) Eesti tõugu hobused 

Stardimaksud 10€ 

Programm nr. 3:  skeem A23 
A) Avatud klass Hannora OÜ auhindadele 
B) Noored ratsanikud (kuni 21a) ja harrastajad tori tõugu hobustel (ratsanik ei tohi olla sõitnud  

A klassist raskemaid skeeme). 

Stardimaksud 10 eurot. 

Programm nr. 4:  skeem L 32 
A) Avatud klass Horse 24 auhindadele 
B) Tori tõugu hobused 

Stardimaksud 10€ 
 

Toetajad:   

Hannora OÜ,  Piira Talu OÜ, Voore farm OÜ 
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