
TULEVIKUTÄHED 2015 FINAAL SAKU SUURHALLIS 
 
 

LISAINFO  
 

Koolisõidu võistlus -  Koolisõidusari Tulevikutähed 2015 Finaal: reede, 02.10.15. 

 

Autode-treilerite parkimine toimub väljaspool võistlusterritooriumi, Saku Suurhalli väravast 
(ligipääs Prisma poolsest küljest) saab sisse ainult hobuse, ühe abilise ja treeneriga.  

Vajadusel pöörduda parkimise korraldaja poole: Kristjan Jurnas, tel. 56 457 986 

Saabumine:  21.00 kuni 21.30  

Saku Suurhalli  saabumisel on võistluspaaril vastas veterinaar. Hobusel peab kaasas olema pass, 
mida kontrollib veterinaar saabumisel, ja individuaalne number, mida peab hobune kandma 
võistluskohas viibimise ajal. Hobusele määratud numbri leiate stardijärjekorrast. Palume ajast 
kinni pidada ja varem/hiljem mitte saabuda! 

Enne/peale sooritust ja enne autasustamist võib paar viibida soovi korral viibida ka väljaspool 
võistlusterritooriumi (treilerite-autode parklas) ja hobused treilerisse panna. Palume jälgida, et 
paar ei jää soojendusele/autasustamisele hiljaks! 

Hobuste majutust ei ole.  

Registreerimine ja käepaelad: Käepaelad saab kätte väravas. Igale võistlejale väljastatakse 3 
käepaela (võistlejale, tema treenerile ja abilisele), mis kehtivad ainult reedel, 2. oktoobril.   

Kui soovite reedel käepaela varem välja võtta, siis palun võtke enne 1. oktoobrit ühendust:  eva-
maria@travelmoments.ca 

Stardimaksud saab tasuda:  

- Ülekandega hiljemalt 30. septembriks -  Eesti Ratsaspordi Liit a/a EE192200221039505287 
Swedbank. arve soovijatel võtta enne tasumist ühendust ave@ratsaliit.ee (edastada maksja 
andmed – nimi, aadress, e-postiaadress ja ülekandel kindlasti märkida selgituseks arve 
number).  

- Kohapeal võistluse sekretariaadis võistlusele registreerimisel (tasumine sularahas).  

 

Soojendusväljakul viibimine:  8-10 paari vastavalt stardijärjekorrale.  
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Võistlusklasside algus:  

Orient. kell 22.15 – skeem L25, Lapsed ja poniratsanikud 
Orient. kell 23.20 – skeemid L32 ja M20, Juuniorid ja noored 

NB! Algusajad võivad muutuda, palume jälgida teateid Ratsanetis! 

Autasustamisele kutsutakse kõik osalejad, vanusegruppide kaupa. 

Enne võistlust saavad soovijad võistlusväljakuga tutvuda teisipäeval, 29. Septembril, 
ajavahemikul 18.00-19.00.  

Kohal palume olla 15 minutit enne treeningu algust ja lahkuda kindlasti hiljemalt 15 minutit peale 
treeningut. Iga võistleja peab ise koristama enda hobuse järele.  

Küride muusika palun saata niipea kui võimalik (aga hiljemalt teisipäevaks, 29.09.)                   
meilile eva-maria@travelmoments.ca või tuua kaasa mälupulgal teisipäevase treeningu ajal.  

NB! CD plaatidel muusikat vastu ei võeta! 

Sound check toimub neljapäeval koos CDI-W sound checkiga,  kohe pärast vet. ülevaatuse lõppu,  
ca kell 19.30. Kes soovib, võib ise kohale tulla. Kes tulla ei saa, pole probleemi, sest selle 
muusikafaili kontrollime ise ära. 

Võistleja tutvustusankeet  http://www.eformular.com/minaa/nht.html tuleb täita kõikidel 
osalejatel, nii kiiresti kui võimalik, aga hiljemalt teisipäevaks, 29. septembriks. 
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