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EESTI TÕUGU HOBUSTE MEISTRIVÕISTLUSED 

 
TOIMUMISE AEG JA KOHT: 

29. august 2021, Pallase Tallid, Arbavere, Lääne-Virumaa 

GPS koordinaadid: 59.4349993, 25.952724 

VÕISTLUSTINGIMUSED: Sisevõistlus      
 

Välivõistlus X 
 

Võistlusväljak: 30 x 60 m, liiv + tekstiil 

Soojendusväljak: Sisemaneež 22 x 36 m, liiv 

VÕISTLUSE KORRALDAJAD: 

MTÜ Lahemaa Hobuklubi, EHKAS 

VÕISTLUSE DIREKTOR: 

Linda Kask, tel 56 608 694, lahemaa.hobuklubi@gmail.com  

KOHTUNIKE KOGU: 

Peakohtunik: Milja Ardla 

Liikmed: --- 

RAJAMEISTER: 

Teet Juul 

KORRAPIDAJAD: 

Peakorrapidaja: Maris Kartau 

Assistendid: --- 

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR: 

Anna Talas, tel. 53 465 056, annatalas0@gmail.com       

SEKRETARIAAT: 

Avatud 1 tund enne võistluse algust kuni 0,5 tundi peale võistluse lõppu. 

MEDITSIINIABI: 

Terje Mei 

VETERINAARIA: 

Tiina Lepla, tel 56 664 478 

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: 

--- 
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OSAVÕTUTINGIMUSED: 

Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele. 

MV arvestustes osalemiseks peab hobune olema puhtatõuline eesti tõugu hobune/poni, kes on kantud 
EHS või EHKAS tõuraamatu põhiossa või registri ossa A. 

Kui noor mära on toonud varsa, siis lubatakse tal vastava tõestusdokumentatsiooni esitamisel võistelda 
noorhobuste arvestuses üks vanuseklass madalamal. 

Seoses COVID-19 levikuga: 

▪ Igas võistlusklassis on registreerunud sportlaste piirarvuks 100, mille ületamisel lähtutakse 
registreerimise ajalisest järjestusest. Registreerimisel kirjutada märkuste lahtrisse inimesed, kes 
võistlejaga kaasa tulevad. 

▪ Võistlus- ja soojendusväljakutele on lubatud korraga kuni 100 isikut.  

▪ Parkuuriga tutvumisel jätab korraldaja endale õiguse lasta võistlejaid rajaga tutvuma jaokaupa. 

▪ Vajadusel kontrollitakse pealtvaatajate arvu territooriumi sissepääsu juures.  

▪ Palume võistluspaigas viibida võimalikult vähe ja pärast võistlust lahkuda koheselt territooriumilt. 

▪ Kõigil võistlusterritooriumil viibijatel palume hoida teineteisega turvalist distantsi, vältida otseseid 
kontakte (kätlemine, kallistamine jne) ja suhtuda täie tõsidusega isiklikku kätehügieeni ning muudesse 
hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse. Korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu.  

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

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

AUTASUSTAMINE: 

Vastavalt ERL Üldmäärustikule. 

Auhinnatseremooniad peale iga klassi lõppu. Autasustamisele kutsutakse vähemalt viis paremat 
hobustel. Auhinnad saab kätte peale vastava autasustamise lõppu sekretariaadist. Auhinnarahad 
makstakse välja sekretariaadist peale autasustamist allkirja vastu. 

REGISTREERIMINE: aadressil  www.ratsanet.ee  kuni 25. august 2021 

Hilisemad muudatused:   annatalas0@gmail.com  

HOBUSTE MAJUTUS: 

Boksikoht päevaks 15€. Info ja broneerimine Karoli Kesküll, tel 56 859 151 

INIMESTE MAJUTUS: 

Ei toimu.  

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: 

Orienteeruv ajakava ja esialgsed stardijärjekorrad avaldatakse 28.08.2021 www.ratsanet.ee.  

https://www.ratsaliit.ee/uuendatud-juhendid-sporditegevusega-jatkamiseks/
http://www.ratsanet.ee/
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VÕISTLUSE KAVA Pühapäev, 29.08.2021 Algus kell 10:00 

Klass nr: 1  

70 cm, Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 

Avatud 

Stardimaks:  25€ 

Auhinnafond:  Esemelised 

 
Klass nr: 2  

70 cm, Art. 274.2, kahefaasiline 

Eesti tõugu hobuste MV 4-aastaste noorhobuste arvestus 

Stardimaks:  20€ 

Auhinnafond:  150€, medalid kolmele paremale ja võitjale auhinnatekk 

 Lisaks eripreemiad EHKAS tõuraamatu kolmele paremale hobusele (100-75-50). 

 
Klass nr: 3  

80 cm, Art. 274.2, kahefaasiline 

Eesti tõugu hobuste MV 5-6 aastaste noorhobuste arvestus 

Stardimaks:  20€ 

Auhinnafond:  150€, medalid kolmele paremale ja võitjale auhinnatekk 

 Lisaks eripreemiad EHKAS tõuraamatu kolmele paremale hobusele (100-75-50). 

 
Klass nr: 4 Prix de Barefoot Baltics 

80 cm, Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 

Eesti tõugu hobuste MV  kuni 14a ratsanike arvestus 

Stardimaks:  20€ 

Auhinnafond:  150€, medalid kolmele paremale ja võitjale auhinnatekk 

 Lisaks eripreemiad EHKAS tõuraamatu kolmele paremale hobusele (100-75-50) 

 
Klass nr: 5 Prix de Horse Team Jewellery 

85 cm, Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 

Avatud 

Stardimaks:  25€ 

Auhinnafond:  Esemelised 

 
Klass nr: 6 Prix de Horsefood Estonia 

90 cm, Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 

Eesti tõugu hobuste MV 

Stardimaks:  20€ 

Auhinnafond:  150€, medalid kolmele paremale ja võitjale auhinnatekk 

 Lisaks eripreemiad EHKAS tõuraamatu kolmele paremale hobusele (100-75-50) 

 
Klass nr: 7 Prix de Hobumassaaž 

Handicap 100/110 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud 

Stardimaks:  25€ 

Auhinnafond:  Esemelised 
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KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD:  

 

  

 

 

    

 

 


