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ECU DERBY 

 

TOIMUMISE AEG JA KOHT: 

12. juuni 2021, Ecu Tallid; Järiste küla, Nõo vald, Tartumaa 

GPS koordinaadid: 58.298460, 26.566650 

VÕISTLUSTINGIMUSED: Sisevõistlus      
 

Välivõistlus X 
 

Võistlusväljak: 50 x 70 m, liiv 

Soojendusväljak: 20 x 60 m, liiv + tekstiil 

VÕISTLUSE KORRALDAJAD: 

Nõo Ratsaklubi, Ecu Tallid 

VÕISTLUSE DIREKTOR: 

Kristina Arme, tel. 58 05 2318 

KOHTUNIKE KOGU: 

Peakohtunik: Piret Hommuk 

Liikmed: --- 

RAJAMEISTER: 

Kristina Arme 

KORRAPIDAJAD: 

Peakorrapidaja: Maris Kartau 

Assistendid: --- 

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR: 

Gea Kiudorf, tel. 56 680 766, gea.kiudorf@gmail.com                            

SEKRETARIAAT: 

Avatud 1 tund enne võistluse algust kuni 30 min peale võistluse lõppemist. 

MEDITSIINIABI: 

Mari Tali, tel. 55 98 499 

VETERINAARIA: 

Tiit Siiboja, tel. 50 67 241 

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: 

--- 

mailto:gea.kiudorf@gmail.com
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OSAVÕTUTINGIMUSED: 

Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele.  

Seoses COVID-19 levikuga: 

▪ Pealtvaatajad ei ole lubatud.  

▪ Kõik võistlusterritooriumil viibijad peavad hoidma teineteisega turvalist distantsi, vältima otseseid 
kontakte (kätlemine, kallistamine jne) ja suhtuma täie tõsidusega isiklikku kätehügieeni ning 
muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse.  

Võistlusterritooriumil on asetatud nähtavasse kohta käte desinfitseerimisvahendid.   

▪ Võistluspaigas on keelatud gruppidesse kogunemine ja pärast võistluste lõppemist territooriumil 
viibimine. 

▪ Inimesed võivad liikuda koos kuni 25-liikmelises grupis, kui vastavad ühele järgmistest tingimustest: 

a) saabunud võistlusele samast tallist;  

b) saabunud võistlusele sama transpordiga; 

c) on sama treeneri õpilased; 

d) ühe pere liikmed. 

Nimetatud grupid peavad jälgima, et ei puutu kokku ning ei segune teiste gruppidega.   

▪ Maski kandmine on siseruumides kohustuslik, v.a hobuse seljas viibivad ratsanikud, alla 12-aastased 
lapsed või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või 
muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Õues on maski kandmine soovituslik. 

Palume kõigil võistlusel viibijatel kaasa võtta oma mask. Kohapeal maske ei müüda. 

▪ Võistlusele saabuda võimalikult täpselt enda võistlusklassi ajaks ja lahkuda koheselt peale oma 
võistlemise lõppu või auhindade kätte saamist. 

▪ Haigusnähtudega isikutel on võistluse territooriumile sisenemine rangelt keelatud. Võistluse 
korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata. 

▪ Võistlusklasside vahel on 30-minutilised pausid inimeste hajutatuse tagamiseks ning puhastus- ja 
desinfitseerimistöödeks. 

▪ Soojendusväljakule on lubatud korraga kuni 10 võistlejat. Palume treeneritel/abilistel 
soojendusväljakul viibida minimaalselt.  

▪ Võistluspaika lubatakse ainult võistluse korraldajad, osalejad ja osalejate taustajõud, koguarv ei tohi 
ületada 250 isikut. Kui osalejate suurest arvust tulenevalt on vajalik seada piiranguid, teeme valiku  
registreerimise ajalise järjestuse alusel ja/või eelistame vähema abipersonaliga võistlejaid, et 
võimaldada rohkem starte. 

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

AUTASUSTAMINE: 

Vastavalt ERL Üldmäärustikule. 

Auhinnatseremooniaid ei toimu. Auhinnad antakse üle peale iga klassi lõppu kontaktivabalt. 

REGISTREERIMINE: aadressil  www.ratsanet.ee  kuni 09. juuni 2021 

Hilisemad muudatused: gea.kiudorf@gmail.com  

NB! Registreerimisel märkida märkuste lahtrisse kaasas olevate abiliste ees- ja perekonnanimi. Kui abilisi 
ei tule kaasa, siis palume ka sellest vastavalt teada anda. Paneme võistlejatele südamele, et kaasa võtta 
ainult hädavajalik personal. 

HOBUSTE MAJUTUS: 

Vabade boksikohtade olemasolul. Boksikoht 20 € päev. 

Info ja broneerimine: Kristina Sööt tel. 56 37 8310, sootkristina123@gmail.com.   

INIMESTE MAJUTUS: 

Ei toimu.  

https://www.ratsaliit.ee/uuendatud-juhendid-sporditegevusega-jatkamiseks/
http://www.ratsanet.ee/
mailto:gea.kiudorf@gmail.com
mailto:sootkristina123@gmail.com
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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: 

Info esialgsete stardijärjekordade ja täpsustatud ajakava kohta avaldatakse hiljemalt 11.06.2021 
portaalis www.ratsanet.ee.   

VÕISTLUSE KAVA Laupäev, 12.06.2021 Algus kell 10:00 

Klass nr: 1  

70 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus (ilma krossi takistusteta) 

Avatud klass 

Stardimaks:  20 € 

Auhinnafond:  Esemelised, rosetid 

 
Klass nr: 2  

90 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass 

Stardimaks:  25 € 

Auhinnafond:  75 €, rosetid 

 
Klass nr: 3 PRIX DE NÕO VALD 
100 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass 

Stardimaks:  25 € 

Auhinnafond:  100 €, rosetid 

 
Klass nr: 4 Prix de ECU DERBY 
110 cm, Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 

Avatud klass 

Stardimaks:  30 € 

Auhinnafond:  200 €, rosetid, Ecu Derby rändkarikas 

 
 

KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD:  

 

http://www.ratsanet.ee/

