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ŠVÕISTLUS 

Võistluse nimi EESTI TÕUGU HOBUSTE MEISTRIVÕISTLUSED 

Kuupäev(ad)  29.08.2021 

Asukoht Pallase tallid, Arbavere, Lääne Virumaa 

Korraldaja(d)  MTÜ Lahemaa Hobuklubi, EHKAS 

PEAKOHTUNIK 

Nimi Milja Ardla 

E-posti aadress milja.ardla@ mail.ee 

Telefon      51 57 447  

 - 

 

 

 

Käesoleva raporti eesmärk on anda ERL-le ülevaade võistluse organisatsioonist ja korraldusest.  

Raport täidetakse võistluse peakohtuniku poolt viivitamatult peale võistluse lõppu ja saadetakse 

ERL-i hiljemalt kahe päeva jooksul võistluse toimumisest.  

Raporti täitmisel lähtutakse konkreetse võistluse tasemest ja võistlusala spetsiifikast. 

Peakohtuniku õigused ja kohustused on ära toodus FEI regulatsioonides ning ERL Üldmäärustikus. 

Raporti palume tagastada ERL büroosse e-posti aadressil info@ratsaliit.ee. 

Peakohtunik saadab oma p. 5 toodud kokkuvõtva hinnangu võistlusele ning samuti kõik 

võimalikud soovitused, juhised ja kommentaarid seoses sellega võistluse korraldajale. 

 

 

Punasega tähistatud vastuste puhul palume kindlasti täiendavalt kirjeldada kõiki probleeme ja muid 

asjaolusid seoses antud küsimusega vastava punkti märkuste lahtris. 

 

Täname Teid järgneva raporti korraliku ja võimalikult täpse täitmise eest. 

 

mailto:info@ratsaliit.ee
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1. AMETNIKUD 

  JAH EI 

1.1 Kas kõik võistlusel ametis olnud ametnikud olid vastavuses võistluse juhendis 
kinnitatud ametnikega? 

Kui EI, siis palume täpsustada, mis ametnik ja mis põhjusel oli asendatud. 

x  

1.2 Kas kõik võistluse ametnikud täitsid oma ülesandeid erapooletult kooskõlas 
määrustike ja võistlusjuhendiga? 

x  

1.3 Kas ametnikke ja nende abilisi oli antud võistluse kontekstis piisavalt? x  
 

Ametnikega seoses kõik märkused, kommentaarid, ettepanekud: 

  Kõik toimus korrektselt. Info liikus kiirelt. Oli ka spiiker. 

 

 

2. MEDITSIINIABI 
  JAH EI 

2.1 Kas meditsiinitöötaja ja esmaabivahendid olid võistlusel kohapeal olemas? x  

2.2 Kas kiirabi (kolmevõistluse krossi ajal kohustuslik) oli võistluse ajal kohal?   

 

Meditsiiniabiga seoses kõik märkused, kommentaarid, ettepanekud: Arst oli kohal.  

 

 

 

3. VETERINAARIA 
  JAH EI 

3.1 Kas veterinaar oli võistluspaigas kohal ja kättesaadav? x  

3.2 Kas kõik hobused olid nõuete kohaselt vaktsineeritud? 

Kui EI, siis palume märkida kõik asjaolud märkuste lahtrisse.  

(hobuse nimi, vaktsineerimiste kuupäevad (vajadusel teha vaktsineerimiste lehest koopia 
või pilt ja lisada raportile), veterinaari otsus, hobuse omaniku või kontaktisiku 
kontaktandmed jne) 

X  

     

Veterinaariaga seoses kõik märkused, kommentaarid, ettepanekud:  

     Veterinaar oli kohal, kontrollis kõik esitatud passid. Vaktsineerimised olid korras, välja arvatud hobusel 

    CHILLY CINDERELLA (ratsanik Marianne Põlddmaa), Kellele vet. Selgitas reegleid ja tähtaegu. Selgus, et 

    tuleb teha uus baasvaktsineerimine. Saadeti võistluselt minema.   

      

 

4. VÕISTLUSE KORRALDUS 
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  JAH Ei 

4.1 Kas võistlusel osalevatele hobustele oli organiseeritud majutus?   x 

4.2 Kas hobutranspordi parkimiseks oli võistlusterritooriumil piisavalt ruumi? x  

4.3 Kas võistluse ajal oli korraldatud turvaline ja vet.nõuetele vastav hobuste 
jootmise võimalus? 

x  

4.4 Kas võistlus- ja soojendusalad vastasid võistlusjuhendis toodud 
parameetritele? 

x  

4.5 Kas võistluse ajal oli probleeme võistlus- ja/või soojendusaladel? 
(pinnas, takistused (nende tähistus lippude ja numbritega, turvakobad), väljakute piirded, 
koolisõiduaiad, sisenemine võistlus-, soojendusalale, rajatähised, suunaviidad, liikumisteed jms.) 

 x 

4.6 Kas võistluse käigus täiustati või muudeti võistluse juhendit ja/või ajakava?  x 

4.7 Kas eelnevalt kontrolliti võistluspaaride (sportlane ja hobune) vastavust 
võistlusjuhendile ja ERL võistlustel osalemise tingimustele (litsentside, 
kvalifikatsioonide jne kehtivus)? 

x  

    4.8 Kas stardijärjekorrad olid koostatud määrustikule vastavalt ja õigeaegselt 
vajalikes kohtades (soojendus, tall, sekretariaat) kättesaadavad ? 

x  

        4.9 Kas tulemused olid koostatud määrustikule vastavalt ja avaldati ilma viivituseta 
osalejatele? 

x  

    4.10 Kas kõik juhendis määratud auhinnarahad maksti välja vastavalt ÜM-le?   

 Auhinnarahade kogusumma: 600 EUR 
 

EUR   

4.11 Kas olid esemelised auhinnad? Kui JAH, siis palume lühidalt kirjeldada. x  

 

Võistluse korraldusega seoses kõik märkused, kommentaarid, ettepanekud:  

  Esemelised auhinnad sponsoritelt ja eriauhinnad parimatele eesti tõugu hobustele. 

 

 

5. KOKKUVÕTTEV HINNANG VÕISTLUSELE NING KÕIK VÕIMALIKUD SOOVITUSED, 
JUHISED JA KOMMENTAARID SEOSES SELLEGA 
 

     Oli korraldatud heal tasemel. Kõik sujus kenasti. Parkuurid olid huvitavad ja hästi sõidetavad. 

Korrapidajad ja teised ametnikud täitsid oma ülesandeid korrektselt. Platsi silumine ja toimus kiirelt ja hästi.  

Auhinna tseremooniad olid pidulikud ja toimusid kiirelt. Võitjate hobustele anti auhinna tekid juba enne selga, 

rosetid, medalid ja sponsorauhinnad anti kätte defileel. 

 

6. EBATAVALISED JUHTUMID, MÄÄRUSTIKUST KÕRVALEKALDUMISED, PROTESTID,  
    HOIATUSED, HOIATUSKAARDID  JMS. 
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     Suuline hoiatus emotsionaalse steki kasutamise eest võistlusväljakul tehtud Marian Aabile. Teavitatud 

sportlast, et suuline hoiatus märgitakse raportisse. Nete Liis Kapralile selgitatud, et startida tohib alles pärast 
kella märguannet ja starteri lippu tuleb jälgida. Kohtunik jõudis kiirelt anda siiski stardiloa. Samuti juhitud 

sportlase tähelepanu sellele, et seljakaitsmega võib startida ainult täiskasvanud sportlane rakendispordi 

maratonil. Varustuse müüa oli väitnud, et sellise vestiga võib startida. 

 

7. ÕNNETUSE RAPORT 

Lühike õnnetuse raport peab sisaldama: 

❖ Hobuse korral 

 Kas vet. teenistus oli vajalikul tasemel olemas? 
 Mis oli õnnetuse oletatav põhjus (asjaolud, aeg, koht, kiirus jms.)? 
 Kas õnnetusse sattunud hobune oli seotud keelatud ainete kasutamisega? 
 Hobuse surma korral, kas toimus lahkamine? Kui nii, siis millised on tulemused? 
 Kas oli olemas vastutav ja kompetentne isik meediaga suhtlemiseks? 
 Kas korraldati pressikonverents? 
 Milline oli publiku reaktsioon õnnetusele? 

❖ Sportlase korral 

 Kas med. teenistus oli vajalikul tasemel olemas? 
 Kukkumise asjaolud maastikul (koht, aeg, kiirus, põhjus, tagajärg) 
 Mis oli muu õnnetuse oletatav põhjus? 
 Sportlase vigastuse kirjeldus (arvesta kõiki vigastusi, mis võivad vajada med. sekkumist) 
 Kas mõni sportlane vajas haiglaravi? 

NB! Iga kolmevõistluse krossil toimunud kukkumise kohta tuleb anda eraldi detailne kirjeldus koos 
kõigi asjaoludega. 

RAPORT:       

 

8. HOBUSE HALB KOHTLEMINE 

Kirjelda hobuse halba kohtlemist, tuues ära alljärgneva informatsiooni: 

 Hobuse nimi, sportlase nimi, klubi  
 Täpne hobuse halva kohtlemise viis 
 Kohtunike kogu sekkumise viis 
 Kas rakendati ERL-i Hoiatuskaarti? 
 Publiku ja pressi reaktsioon? 

RAPORT:       

 


