
ESHKS NOORHOBUSTE 

VÕISTLUSSARI 2022  

ESHKS VÕISTLUSSARI KOOLISÕIDUS 

ÜLDJUHEND  

Võistlussarja eesmärk on arendada meie koolisõiduhobuste järelkasvu, andes sportlastele võimaluse 

pakkuda oma hobustele võistluskogemust noorhobustele mõeldud kollegiaalse hindamisega skeemides 

ning seega valmistada võistluspaare ette Noorhobuste Tšempionaadiks.  

Samas peaks see võistlussari kujunema ka heaks vahendiks aretajatele oma noorhobuste tutvustamiseks 

ning müügihobuste näitamiseks.  

KORRALDAJA:  

Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts (ESHKS), Liis Ira, tel. 50 64 344, liis@estsporthorse.ee 

KARIKASARJA VANUSEKLASSID JA SKEEMID:  

4-aastased hobused – NH4A / NH4B 

5-aastased hobused – NH5A / NH5B 

SARJA FORMAAT:  

Sarja osavõistlused toimuvad eraldi klassina. 

KARIKASARJA ETAPID:  

I etapp        07.05        „Maria Kevad“ Maria talu       skeemid NH4A / NH5A 

II etapp   28.05     „JKHK Kevadkarikas“, Särevere       skeemid NH4A / NH5A 

III etapp    04.06                „Ihaste Suvekarikas“, Ihaste tallid     skeemid NH4A / NH5A 

IV etapp        11.06               „Toominga Koolisõit“, Toominga tallid   skeemid NH4B / NH5B 

V etapp    19.06         „Pallase Koolisõit“, Pallase tallid     skeemid NH4B / NH5B 

Finaal    03.07     „Massu Suvi 2022“, Massu tallid       skeemid NH4B / NH5B 

OSAVÕTU TINGIMUSED:  

Sarja etappidele ootame osalema kõiki vastavates vanustes noori hobuseid.  

Varsa toonud märadel lubatakse vastava tõestusdokumentatsiooni esitamisel võistelda noorhobuste arvestuses üks 

vanuseklass madalamal (näiteks varsa toonud 5-aastane mära võib võistelda 4-aastaste hobuste arvestuses). 
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AUTASUSTAMINE:  

Etappidel ja finaalis autasustatakse vastavalt ERL Üldmäärustikule 25% osalejate üldarvust, kuid mitte vähem kui   

viite paremat, erandkorras kuni kümne osaleja korral kolme paremat. 

Mõlemas klassis ESHKS poolt rosetid ning auhinnafond 225 EUR. 

Karikasarja kokkuvõttes autasustatakse oma vanuseklassi võitjat karikaga, hobuse kaelalindiga ning kolme paremat 

rahalise auhinnaga: I koht 100 EUR, II koht 75 EUR, III koht 50 EUR. 

Karikasarja kokkuvõttes pretendeerivad rahalisele auhinnale vähemalt kolmel etapil osalenud võistluspaarid! 

KARIKASARJA PUNKTIARVESTUS:  

1. Punktiarvestus on hobuse põhine, punktiarvestust peetakse eraldi 4- ja 5-aastastele hobustele. 

2. Kokku toimub viis etappi ja finaal, millest sarja kokkuvõttes läheb arvesse kolme parema etapi ja finaali tulemused. 

3. Sarja arvestuses saavutatud protsendid teisendatakse punktideks 1:1. Sarja finaalis korrutatakse punktid 

koefitsiendiga 1,1. 

4. Karikavõtja selgitamiseks liidetakse kolme parema etapi ja finaali punktid. 

5. Võrdse punktisumma korral annab eelise kõrgeima protsendiga tulemus arvesse minevate tulemuste seast. 

6. Punktiarvestus:  Eva-Maria Vint-Warmington, 53334495, dressage.estonia@gmail.com  

MUU INFORMATSIOON: 

Kohtunikud, sekretär, korrapidaja, täpsustatud ajakava, stardimaksud ja kõik muud tingimused, mis pole reguleeritud 
käesoleva juhendiga, saadetakse korraldajate poolt iga etapi kohta eraldi juhendiga.  
Muud küsimused lahendab kohtunike kogu kohapeal.  
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