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LIIVIMAA RK TAKISTUSSÕIDUVÕISTLUS 
TARTU LINNA MV / TARTUMAA MEISTRID 2020 VI ETAPP 

 

TOIMUMISE AEG JA KOHT: 

22. august 2021 Saksa Ratskool Tartumaal Luunja vallas Sirgu külas 

GPS koordinaadid: 58.370186, 26.915596 

VÕISTLUSTINGIMUSED: Sisevõistlus      
 

Välivõistlus X 
 

Võistlusväljak: 40 x 80 m, liiv 

Soojendusväljak: 30 x 50 m, liiv 

VÕISTLUSE KORRALDAJAD: 

Tartu Lv Ko, Liivimaa Ratsaklubi, MTÜ Spordi- ja Vabaajaselts Viplala 

VÕISTLUSE DIREKTOR: 

Kerli Mooses, tel: 5526542 

KOHTUNIKE KOGU: 

Peakohtunik: Terje Saks 

Liikmed: -- 

RAJAMEISTER: 

Siret Saks 

KORRAPIDAJAD: 

Peakorrapidaja: Toomas Kivastik 

Assistendid: Kristi Kongo 

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR: 

Piret Hommuk, tel: 53419222, phommuk@yahoo.com  

SEKRETARIAAT: 

Avatud 1 tund enne võistluse algust kuni pool tundi peale võistluse lõppu 

MEDITSIINIABI: 

Tarvo Kiudma 

VETERINAARIA: 

Kerli Mõtus tel. 56219397 

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:phommuk@yahoo.com
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OSAVÕTUTINGIMUSED: 

Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele. Tartumaa Meistrite sarja täiendavad 

tingimused vastavalt sarja üldjuhendile. 

Võistkondlik arvestus 
Võistkonnad on kolme kuni nelja liikmelised. Võistkonna arvestuses osalemiseks peab osalema vähemalt 

kolmes võistlusklassis: 

1. 90 cm - Lapsed (kuni 14a)/ponid (kuni 16a ponidel) 
2. 90 cm – Harrastaja 

3. 100 cm – juunior/noor 
4. 110 cm - amatöör 

5. 120 cm 

Arvesse läheb kolme parema sportlase tulemus. Võistkondlikult võrdsete koondtulemuste korral loetakse 
paremaks see võistkond, kellel oli rohkem kõrgemaid kohti. Võistkonna registreerimisel täiendavat tasu ei 

lisandu. 

Võistkonna esindaja teatab võistkonna koosseisu võistlustele registreerimisel „märkuste“ lahtris. 

Seoses COVID-19 levikuga: 

- Kõigil võistlusterritooriumil viibijatel palume hoida teineteisega turvalist distantsi, suhtuda täie tõsidusega 
isiklikku kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse. 
- Haigusnähtudega isikute võistlusel osalemine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega 

isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata. 
- Igas võistlusklassis on registreerunud sportlaste piirarvuks 100, mille ületamisel lähtutakse registreerimise 

ajalisest järjestusest.  
- Võistlus- ja soojendusväljakutele on lubatud korraga kuni 100 isikut. Parkuuriga tutvumisel jätab korraldaja 

endale õiguse lasta võistlejaid rajaga tutvuma jaokaupa. Soojendusväljakule lubatakse korraga max 10 

võistlejat. 
Rohkem infot võimalike piirangute ning võistluse korraldusele seatud nõuete kohta leiate SIIT. 

AUTASUSTAMINE: 

Vastavalt ERL Üldmäärustikule. 

Võistkondlikus arvestuses autasustatakse parimat võistkonda 300€ sponsoritelt. 

REGISTREERIMINE: aadressil  www.ratsanet.ee  kuni 18. august 2021 

Hilisemad muudatused: phommuk@yahoo.com 

Registreerimisel märkuste lahtris märkida soov võistelda Tartu MV ja/või Tartumaa Meistrite arvestuses ja/või 
võistkonna koosseis.  

HOBUSTE MAJUTUS: 

Boksikoht päevaks 15€ 
Broneerimine teha voistlus@saksahobused.ee kuni 20.08.2020. Info Terje Saks tel. 51 37 012. 

INIMESTE MAJUTUS: 

-- 

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.  

https://www.ratsaliit.ee/uuendatud-juhendid-sporditegevusega-jatkamiseks/
http://www.ratsanet.ee/
mailto:phommuk@yahoo.com
mailto:voistlus@saksahobused.ee
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MUU INFORMATSIOON: 

Võistluse ajal avatud kohvik. 

Täpsustatud ajakava ja stardijärjekorrad avaldatakse hiljemalt 21.08.2021 www.ratsanet.ee. 

 
 
 

VÕISTLUSE KAVA Pühapäev, 22.08.2021 Algusega kell 10:00 

Klass nr: 1  

60-70 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass, mille raames toimub: 
- ”Tartumaa Meistrid 2021”  tutvumisklassi punktiarvestus 

Stardimaks:  20 € 

Auhinnafond:  Esemelised  

 
Klass nr: 2  

90 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass, mille raames toimub: 
- ”Tartumaa Meistrid 2021”  harrastajate klassi punktiarvestus 
- Tartu linna MV laste arvestus (võitjale medal. Rosetid ja auhinnad Eggersmannilt kolmele paremale) 
- Tartu linna MV harrastajate arvestus (medalid ja rosetid kolmele paremale) 

Stardimaks:  20 € 

Auhinnafond:  Esemelised 

 
Klass nr: 3  

100 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass, mille raames toimub: 

- ”Tartumaa Meistrid 2021” avatud klassi punktiarvestus 
- Tartu linna MV juunioride ja noorte arvestus (medalid ja rosetid kolmele paremale) 

Stardimaks:  20 € 

Auhinnafond:   Esemelised 

 
Klass nr: 4  

110 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass 

Stardimaks:   20 € 

Auhinnafond:   Esemelised 

 
Klass nr: 5  

120 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass, mille raames toimub: 
- Tartu linna MV seenioride arvestus (medalid ja rosetid kolmele paremale) 

Stardimaks:   20 € 

Auhinnafond:   Esemelised 
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KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD: 

 

    

 

 


