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KOSE KOLMEVÕISTLUS 

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 2020 U25 JA PONIRATSANIKELE 
HARRASTAJATE MEISTRIVÕISTLUSED 2020 

 

TOIMUMISE AEG JA KOHT: 

12.-13.09.2020, Kose, Harjumaa  
GPS koordinaadid: 59°12'36.5"N 25°10'04.8"E 

VÕISTLUSTINGIMUSED: Sisevõistlus      
 

Välivõistlus X 
 

Võistlusväljak: KS: 20 x 40 m ja 20 x 60 m, muru / TS: 45 x 80 m, liiv / kross: muru 
Sõltuvalt ilmastikuoludest võivad nii KS kui TS toimuda nii liiva- kui muruväljakutel 

Soojendusväljak: Muruväljak 

VÕISTLUSE KORRALDAJAD: 

Kipi Team MTÜ 

VÕISTLUSE DIREKTOR: 

Ats Kalju, 503 7447 

KOHTUNIKE KOGU: 

Peakohtunik: Madli Murel 

Liikmed: Raul Kauna, Maiken Lepiste (KS), Ülle Voolaine (KS), Merle Kollom (TS) 

RAJAMEISTER: 

Mikk Nõmm 

TEHNILINE DELEGAAT: 

Ants Sähka 

KORRAPIDAJAD: 

Peakorrapidaja: Karin Sild 

Assistendid: --- 

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR: 

Merle Kollom, 51 84 504, merle.kollom@gmail.com  

SEKRETARIAAT: 

Avatud mõlemal päeval 1 tund enne võistluse algust kuni 30 min peale võistluse lõppu. 

MEDITSIINIABI: 

Lemmo Jonuks, tel 528 4205   /   Krossi ajal kohal kiirabi 

mailto:merle.kollom@gmail.com
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VETERINAARIA: 

Maria Kivastik, tel 5664 5866 

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: 

Info sekretariaadist. 

OSAVÕTUTINGIMUSED: 

Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele. 

EMV ja MV klassides saab osaleda ainult ühe hobuse/poniga. 

► Kõigil võistlusterritooriumil viibijatel palume hoida teineteisega turvalist distantsi ning suhtuda täie 
tõsidusega isiklikku kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse. 

► Haigusnähtudega isikute võistluse territooriumil viibimine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus 
haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata. 

► Rohkem infot võimalike piirangute ning võistluste korraldusele esitatud nõuete kohta leiate SIIT. 

VÕISTLUSKLASSID: 

Klass nr: 1a  

CCN 80 (3V test ABC2 [väljak 20 x 40 m] + TS 85 cm + kross 80 cm) 

Avatud klass 

Stardimaks:   45€ 

Auhinnafond:   200€ 

 
Klass nr: 1b  

CCN 80 (3V test ABC2 [väljak 20 x 40 m] + TS 85 cm + kross 80 cm) 

Harrastajate MV (üks hobune sportlase kohta) 

Stardimaks:   45€ 

Auhinnafond:   200€ 

Lisaks ERL poolt MV võitjale tekk ning esikolmikule medalid ja rosetid. 

 
Klass nr: 2a  

CCN 90 (3V test A2 [väljak 20 x 60 m] + TS 95 cm + kross 90 cm) 

Avatud klass 

Stardimaks:   45€ 

Auhinnafond:   200€ 

 
Klass nr: 2b  

CCN 90 (3V test A2 [väljak 20 x 60 m] + TS 95 cm + kross 90 cm) 

EMV: poniratsanikud (12-16a; üks poni sportlase kohta) 

Stardimaks:   35€ 

Auhinnafond:   100€ 

Lisaks ERL poolt EMV võitjale tekk ning esikolmikule medalid, rosetid ja rahalised auhinnad (80€-55€-
45€), mis makstakse välja ERL poolt ülekandega (arveldusarve number saata peale võistluse lõppu 
ave@ratsaliit.ee). 

 
 

https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond
mailto:ave@ratsaliit.ee
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Klass nr: 3a  

CCN1* (3V FEI test 2020 CCI1* [väljak 20 x 60 m] + TS 110 cm+ kross 105 cm) 

Avatud klass 

Stardimaks:   45€ 

Auhinnafond:   200€  

 
Klass nr: 3b  

CCN1* (3V FEI test 2020 CCI1* [väljak 20 x 60 m] + TS 110 cm+ kross 105 cm) 

EMV: U25 (16-25a; üks hobune sportlase kohta) 

Stardimaks:   45€ 

Auhinnafond:   200€  

Lisaks ERL poolt EMV võitjale tekk ning esikolmikule medalid, rosetid ja rahalised auhinnad (120€-90€-
70€), mis makstakse välja ERL poolt ülekandega (arveldusarve number saata peale võistluse lõppu 
ave@ratsaliit.ee). 

 
  
AUTASUSTAMINE: 

Vastavalt ERL Üldmäärustikule.  

Auhinnatseremoonia toimub pühapäeval 30 min peale krossi lõppu kohtunike maja kõrval. 
EMV ja MV medaliste ootame autasustamisele korrektses võistlusriietuses.  

REGISTREERIMINE: aadressil  www.ratsanet.ee  kuni 09. september 2020 

Hilisemad muudatused:  merle.kollom@gmail.ee  

HOBUSTE MAJUTUS: 

• Väliboksides (piiratud mahus): 

Ühe boksi hind 35€ laupäeva hommikust pühapäeva õhtuni. Hind sisaldab saepuru, heina ja 
lõpukoristust. 

• Koplites: 

Kopli hind on 15€ (üks hobune) laupäeva hommikust pühapäeva õhtuni. Hind sisaldab heina. 

Majutuse broneerimiseks tuleb boksi/kopli tasu kanda hiljemalt 07.09.2020 MTÜ Kipi Team 
arveldusarvele EE472200221033393783, makse selgitusse märkida hobuse nimi, sugu ja ratsanik ning 
kas soovite boksi või koplit.  

Väliboks garanteeritakse 30 esimesele broneerimistasu maksjale, ülejäänutele tasu tagastatakse. Info 
boksi saamise kohta Ats Kaljult.  

Ilma ettemaksuta vaba boksi/kopli olemasolu ei tagata.  

NB! Boksi/kopli broneeringu kasutamata jätmisel tagastatakse ettemaks peale võistluste toimumist ja 
ainult juhul kui ühtegi boksikohta tühjaks ei jää. 

INIMESTE MAJUTUS: 

• 3 km kaugusel Kose-Uuemõisas Oxforell puhkekeskuses. Broneerimine: www.oxforell.ee. 
Broneerimisel soovitame öelda, et tulete võistlema. 

• Telkimine on võimalik välibokside lähedal, kahjuks ei ole seal mugavaid pesemisvõimalusi (vesi 
voolikust). 

mailto:ave@ratsaliit.ee
http://www.ratsanet.ee/
mailto:merle.kollom@gmail.ee
http://www.oxforell.ee/
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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: 

Juhendis määratlemata küsimused lahendatakse peakohtuniku ja korraldajate poolt kohapeal.  

Võistluse ajal on võistluspaigas avatud kohvik. 

Esialgsed stardijärjekorrad ja ajakava avaldatakse hiljemalt 11.09.20 Ratsanetis ja online.equipe.com. 

 
 

VÕISTLUSE KAVA  

Laupäev, 12.09.2020 Kell 10:00 Koolisõit 

  

Takistussõit – CCN 80 ja CCN 90 võistlejad peavad 
ilmuma starti hiljemalt 30 min peale oma koolisõidu 
lõppu. CCN1* takistussõit algab 1 tund peale viimase 
CCN1* skeemi lõppu 

Võistluse algusaeg ja ajakava võivad muutuda sõltuvalt osalejate arvust. 

 
Pühapäev, 13.09.2020 Kell 10:00 Kross 

  

TOETAJATE LOGOD: 

 
         

 
                 

 
 
                
 
 

http://www.ratsanet.ee/
http://www.online.equipe.com/

