
                                             
 
 

NOORHOBUSTE TŠEMPIONAAT 2014 TAKISTUSSÕIDUS 
UÜ LDJUHEND 

Korraldajad 

MTÜ Niitvälja Ratsaspordiklubi koostöös Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi (ESHKS), Eesti 
Hobusekasvatajate Seltsi (EHS) ning Eesti Ratsaspordi Liiduga (ERL). 

Korralduskomitee 

Raigo Kollom (ESHKS), Maario Laas (EHS), Tõnis Oissar (Niitvälja RSK) ja Mariann Vendt (võistluse direktor). 

Eesmärk 

1. Selgitada välja parimad Eesti noorhobused 4-, 5- ja 6-aastaste seas. 
2. Väärtustada noori hobuseid, nende aretajaid ja omanikke ning elavdada hobuste turgu Eestis.  
3. Anda noorhobustele ja nende omanikele stiimul hooaja vältel valmistuda ette põhivõistluseks.  
4. Suurendada Eesti hobusekasvatajate ekspordipotentsiaali 

Võistluse formaat 

Noorhobuste Tšempionaat viiakse läbi 30. – 31. augustil Harjumaal Niitvälja Ratsakeskuses ning mille raames 
selgitatakse välja Eesti parimad noorhobused takistussõidus igas vanuseklassis. Lisaks peetakse ESHKS ja EHS 
poolt eriarvestusi (antakse eriauhindu) oma tõuraamatute hobustele. 

Võistlusklassid ja kompleksarvestused  

Hobuste vanused – NHT osavõistluste (ov) kõrgused 
4-aastased  –  I ov -   90 cm / II ov - 100 cm, ümberhüpped kuni 105 cm 
5-aastased  –  I ov - 110 cm / II ov - 115 cm, ümberhüpped kuni 120 cm 
6-aastased  –  I ov - 120 cm / II ov - 125 cm, ümberhüpped kuni 130 cm   
 
Parimad noorhobused selgitatakse välja kahe osavõistluse kompleksarvestuse (kahe päeva karistuspunktide 
summa) ja vajadusel ümberhüpete alusel. 

4-aastased hobused:   I ja II osavõistlus vastavalt Art. 238.1.1, kompleksarvestuses vigadeta sõitnud  
         hobuste vahel viiakse läbi ümberhüpped puhtusele. 
5- ja 6-aastased hobused:  I ja II osavõistlus vastavalt Art. 238.1.1, kompleksarvestuses võrdselt väikseima  
         karistuspunktide summa  saanud hobuste vahel viiakse läbi ümberhüpped  
         puhtusele ja kiirusele. 
 
1. võistluspäev:  I osavõistlused kõikides vanuseklassides. 
2. võistluspäev:  II osavõistlused ja vajadusel ümberhüpped kõikides vanuseklassides. 
3. võistluspäev:  Sugutäkkude Show – täpsem informatsioon NHT võistlusjuhendis 

 



                                             
 

 

Autasustamine 

Osavõistlustel autasustatakse esikohale tulnud hobuseid rosetiga. Kompleksarvestustes autasustatakse 
vähemalt 25% osalejate üldarvust rahalise auhinnaga, auhinnafond igas vanuseklassis 1000€, lisaks 4-aastaste 
hobuste kompleksarvestuses esikohale tulnud hobustele kaelalindid, parimale 5- ja 6-aastasele hobusele 
auhinnatekk.  

ESHKS premeerib kompleksarvestuses kõigi 25% paremate hulka jõudnud ESH või ERP tõuraamatute hobuste 
omanikke preemiatega 200€ ja kompleksarvestuse 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. 

EHS premeerib oma tõuraamatute auhinnalisele kohale tulnud hobuseid järgnevalt: parim 100€, teisel kohal 
olev 75€, kolmandal kohal olev 50€. Kui keegi EHS liikmete hobustest tuleb NHT Tšempioniks, siis ta saab lisaks 
esikoha toetusele tšempioni preemia 200€. 

Võistlusele registreerumine 

Tšempionaadile registreerumise lõpptähtaeg on 27. august 2014.a. vastavalt konkreetses NHT juhendis 
sätestatule. 

Osavõtutingimused 

Kõik võistlevad ratsanikud ja hobused peavad vastama ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele.  
Ühekordseid litsentse ratsanikule ja/või hobusele on võimalik osta ka võistlustel koha peal.  

Kõigil ratsanikel peab olema ERL poolt välja antud Rohelise Kaardi number ja kõik hobused peavad olema ERLis 
registreeritud (www.ratsanet.ee). Võistlevate ponide turjakõrgused peavad olema edastatud ratsaliitu, 
rohkem infot www.ratsaliit.ee/est/g156 (punkt 3).  

Märad, kes on toonud varsa, võivad võistelda endast 1 aasta nooremate hobuste klassis. Sekretariaati tuleb 
esitada varssumist tõendav dokument. 

Muu informatsioon 

Kogu informatsioon ja muud tingimused, mis pole reguleeritud käesoleva juhendiga, avaldatakse konkreetse 
NHT võistluse juhendiga. Muud küsimused lahendab kohtunike kogu kohapeal. 

http://www.ratsanet.ee/
http://www.ratsaliit.ee/est/g156
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