
Kinnitatud ERL-s 18.08.2015 

KOLMEVÕISTLUS „Niitvälja Sügis 2016“ 

EMV 2016 Kolmevõistluses Juunioridele 

ERL Kolmevõistluse Karikasari 2016 VI etapp 

JUHEND 

Toimumise aeg ja koht: 03.09.2016, Niitvälja Ratsakeskus, GPS koordinaadid 59.315386, 24.321083 

Võistlustingimused:  KS - liiva-või muruväljak 20 x 40m; TS - muruväljak 50x80m; kross-muru 

Võistluse korraldaja:  Tondi RSK 

Võistluse direktor:   Merlis Orion, 5227069 

Peakohtunik:     Malle Einaste 

Kohtunike kogu:   TS - Merle Kollom, KS - Malle Einaste, Madli Murel, Ülle Voolaine 

Rajameister:     TS - Andres Treve, kross - Ants Sähka 

Tehniline delegaat:   Madli Murel 

Peasekretär:     Merle Kollom, 5284504, merle.kollom@gmail.com  

Sekretariaat:     1 tund enne võistluse algust ja kuni 1 tund pärast võistluse lõppemist. 

Korrapidaja:     Grete Utso 

Arstiabi:      112, krossi ajal on kohapeal kiirabi 

Veterinaaria:     vastavalt kehtivatele vet.nõuetele. Tiina Lepla, 56664478 

Osavõtu tingimused:  vastavalt ERL võistlustel osalemise tingimustele.  

         - Kuni 18 a. nõutav vanemate kirjalik luba (www.ratsaliit.ee) 

- Kõigil EMV arvestuses startivatel sportlastel on hiljemalt 1 tund enne starti 

kohustuslik esitada mitte vanem kui kolm kuud vana pere- või spordiarsti tõend 

tervisliku seisundi kohta. 

- Mitme hobusega startijad peavad hiljemalt 1 tund enne starti teatama sekretariaati 

EMV arvestuses osaleva hobuse nime. 

- 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. 

Võistlusklassid:    1. CNC 80  - skeem A23 + TS 85 cm + kross 80 cm, distants kuni 1600 m 

NHT 4-aastastele hobustele. 

Stardimaks 30€ / Auhinnafond: esemelised auhinnad, hobustele rosetid. 

2. CNC 80  - skeem A23 + TS 85 cm + kross 80 cm 

a) NHT 5-aastastele hobustele. 

Stardimaks 30€ / Auhinnafond: esemelised auhinnad, hobustele rosetid. 

         b) Avatud kõigile. 

Stardimaks 30€ / Auhinnafond: 150€, hobustele rosetid 
3. CNC 100  - skeem CI1* 2009 Test A + TS 105 cm + kross 100 cm 

a) NHT 6-aastastele hobustele. 

Stardimaks 40€ / Auhinnafond: esemelised auhinnad, hobustele rosetid. 

b) Avatud kõigile. 

Stardimaks 40€ / Auhinnafond: 150€, hobustele rosetid 

c) Juunioride EMV. 

Stardimaks 40€ / Auhinnafond: 250€, rosetid + EMV kolmele paremale medalid. 

Autasustamine:  vastavalt ERL Üldmäärustikule peale viimase ala lõppu 20 minuti jooksul hobustel. 

Eriauhinnad parimale harrastajale ja kolmele paremale poniratsanikule!  

mailto:merle.kollom@gmail.com
http://www.ratsaliit.ee/alad/kv/kv-maarustik/
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ESHKS eripreemiad: ESHKS premeerib NHT kompleksarvestuses kõigi 25% paremate hulka jõudnud 

ESH või ERP tõuraamatute hobuste omanikke preemiatega 200€ ja kompleks-

arvestuse parima ESH või ERP hobuse omanikku täiendavalt preemiaga 200€(kui 

see hobune on 25% paremate hulgas). Kompleksarvestuses arvestatakse osalejateks 

ainult võistluse lõpetanud hobuseid ja kui osalejaid on alla nelja, premeeritakse 

ainult võitjat preemiaga 100€.  

Premeerimiseks peab hobuse omanik esitama taotluse või arve ESHKS juhatusele. 

Registreerimine: kuni 30.08.2016 www.ratsanet.ee kaudu.  

Hilisemad registreerimised või muudatused - merle.kollom@gmail.ee.  

Hilisemal registreerumisel on korraldajal õigus nõuda stardimaks kahekordselt. 

Hobuste majutus:   info ja arveldamine Tõnis Oissar, 53269535  
Inimeste majutus:   ei pakuta. 

Vastutus:      Korraldajad ei vastuta materiaalsete või füüsiliste kahjustuste (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:    Merlis Orion 5227069 või merlis.orion@gmail.com.  

Stardijärjekorrad ja täpne ajakava avalikustatakse pärast registreemiste lõppu  

hiljemalt 01.09.2016 www.ratsanet.ee lehel.  

VÕISTLUSE KAVA 

Laupäev, 03.09.2016 

 

Kell 10:00  Koolisõit (sõltuvalt võistlejate arvust võib võistlus alata varem) 

1. Skeem A23 – 4- ja 5-aastased hobused, avatud klass.  

2. Skeem CI1* 2009 Test A – 6-aastased hobused, avatud klass, EMV juunioridele.  

NB! Võistlejad peavad ilmuma takistussõidu starti hiljemalt 30 minutit peale oma koolisõidu lõppu. 

Takistussõit 

1. 85 cm – 4- ja 5-aastased hobused, avatud klass. 

2. 105 cm – 6-aastased hobused, avatud klass, EMV juunioridele.  

Kell 16.00   Kross 

1. 80 cm – 4- ja 5-aastased hobused, avatud klass. 

2. 100 cm – 6-aastased hobused, avatud klass, EMV juunioridele.  

   

Toetajad: 

OTT VANASELJA 
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