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NOORHOBUSTE TŠEMPIONAAT KOOLISÕIDUS 2018 

Juhend 
 
NHT eesmärk:        1.  Selgitada välja parimad Eesti noorhobused 4-, 5- ja 6- aastaste seas. 
                2. Väärtustada noori hobuseid, nende aretajaid ja omanikke ning elavdada 
                  hobuste turgu Eestis. 

3. Suurendada Eesti hobusekasvatajate ekspordipotentsiaali.  
4. Järgida puhta ja ausa spordi reegleid. 

Toimumise aeg ja koht:  28.- 29. juulil 2018. a., Perila külas Raasiku vallas.  
               GPS - 59.288080, 25.158922. Kohalesõidu juhis www.perilatallid.ee.  

Võistlustingimused:    Võistlusväljak 20 x 60 m, liiv; soojendus 30 x 50m; liiv 

Võistluse korraldajad:   Tondi RSK, Perila Tallid, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts 

Võistluse direktor:     Erik Aedviir, tel. 53437321 

Kohtunike kogu:   peakohtunik Eva-Maria Vint-Warmington FEI 4*, Maria Schwennesen FEI 4* (AUS) jt. 

Peasekretär:        Ülle Hanni, yllehanni@gmail.com, tel. 534 391 34  

Sekretariaat:        avatud mõlemal päeval 1 tund enne võistluse algust kuni 30 min peale võistluse  
               lõppemist. 

Korrapidaja:         Merle Raamat, 50 69 144 

Meditsiiniabi:        28.07 - Kätlin Kirik, 5276867 / 29.07 - Medical Service Estonia, 51935434 

Veterinaaria:        Tiina Lepla, tel. 56 66 4478; osavõtt vastavalt kehtivatele vet. nõuetele 

Osavõtu tingimused:    vastavalt ERLi kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele. 
               Märad, kes on toonud varsa, võivad võistelda endast 1 aasta nooremate hobuste 

klassis. Sekretariaati tuleb esitada varssumist tõendav dokument. 

Kvalifikatsiooniks on 2018 hooaja jooksul vähemalt üks start vastava taseme skeemis: 
4- aastased – NH4 või A tase 
5- aastased – NH5 või L tase 
6- aastased – NH6 või M tase 

NHT formaat:        igas vanuseklassis toimub kaks osavõistlust (ov) ning parimad noorhobused  
               selgitatakse välja nende kahe osavõistluse kompleksarvestuse alusel: 

4- aastased – I ov skeem NH4A / II ov skeem NH4B 
5- aastased – I ov skeem NH5A / II ov skeem NH5B 
6- aastased – I ov skeem NH6A / II ov skeem NH6B 

               Kahe päeva tulemuste protsendid konverteeritakse punktideks 1:1 ning liidetakse.  
     Võrdse tulemuse korral 1.-3. kohale annab paremuse parem kahe ov perspektiivi  

hinnete summa. 
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Stardimaksud:       60€ / hobune (I + II osavõistlus).  
Tasumine ainult pangaülekandega kuni 27.07.2018 Eesti Sporthobuste Kasvatajate  
Seltsi a/a-le EE142200221014969518. 

Autasustamine:       Vastavalt  ERL Üldmäärustikule peale 6a hobuste II osavõistluse lõppu hobustel.  

✓ Osavõistlustel auhinnaks rosetid vastavalt ERL Üldmäärustikule 
✓ Kompleksarvestustes (I + II ov) igas vanuseklassis on auhinnafond 150€.  

                 Auhinnarahad 25% osalejate üldarvust, kuid vähemalt 3 paremale. 
                 Lisaks iga vanuseklassi parimale hobusele auhinnatekk. 

               LAUPÄEV  - Kõik klassid autasustatakse ilma hobusteta. 
               PÜHAPÄEV  - Hobustel – iga vanuseklassi 3 paremat, pärast 6.a klassi lõppu 

ESHKS preemiad:      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€. Kompleksis 
arvestatakse osalejateks ainult võistluse lõpetanud hobuseid ja kui osalejaid on alla 
viie, premeeritakse ainult võitjat preemiaga 100€. Kui võistlusklassi parima koht 
läheb jagamisele mitme hobuse vahel, jagatakse ESHKS preemia sellele kohale 
nende vahel.  

  Premeerimiseks peab hobuse omanik esitama taotluse või arve ESHKS juhatusele.  

EHS preemiad:       Kompleksarvestuses kõigi EHS tõuraamatute parimatele rosett ja meene. 

Registreerimine:      Hiljemalt 13.07.2018 www.ratsanet.ee kaudu.  

Hobuste majutus:      Broneerimine hiljemalt 13. juuli 2018 leili.velleste@mail.ee või tel. 52 57 833.  
               Boksi hind terve nädalavahetus 75€, sisaldab esimest allapanu. 
               ESH tõuraamatu hobustele 50€.  
                Broneerimisel märkida hobuse nimi, sugu ja boksi kasutusaeg.  
                Boks garanteeritakse ainult siis, kui see on tasutud hiljemalt 15.07.2018 –  
                Tondi Ratsaspordiklubi MTÜ, a/a EE 101010002016098007 
               Selgitusse märkida hobuse nimi. 

Vastutus:          Korraldajad ei vastuta materiaalsete või füüsiliste kahjude (sh. õnnetuste, varguste,  
               haigestumiste jms.) eest, mis võivad juhtuda võistlejate, hobuste, hobuseomanike,  
               tallimeeste või esindajatega enne võistlusi, võistluste ajal või peale võistlusi.    
               Korraldajad soovitavad omada vastavaid kindlustusi. 

Täiendav info:       Dina Ellermann, tel. 56 40 430.  

               Stardijärjekorrad ja tulemused www.ratsanet.ee ja https://online.equipe.com/. 
Võistlus toimub koos EMV, Perila Summer Dressage-i, Talendijahi VII etapi ja EHS  
karikasarja II etapiga. 

 

VÕISTLUSE KAVA 

  
Laupäev, 28. juuli, 2018 

Klass nr. A   skeem NH4A    4-aastaste hobuste I osavõistlus 

Klass nr. B   skeem NH5A    5-aastaste hobuste I osavõistlus  

Klass nr. C   skeem NH6A    6-aastaste hobuste I osavõistlus 

Pühapäev, 29. juuli, 2018 

Klass nr. D       skeem-NH4B    4-aastaste hobuste II osavõistlus 

Klass nr. E      skeem NH5B    5-aastaste hobuste II osavõistlus 

Klass nr. F      skeem NH6B    6-aastaste hobuste II osavõistlus        
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