NOORHOBUSTE TŠEMPIONAAT 2015
KOOLISÕIDUS
ERL HARRASTAJATE KARIKASARI
KOOLISÕIDUS 2015 FINAAL
JUHEND

Niitvälja Tallid OÜ

Niitvälja Ratsaspordiklubi

NHT 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. Suurendada Eesti hobusekasvatajate ekspordipotentsiaali

Toimumise aeg ja koht:

29.-30. august 2015, Niitvälja Ratsakeskus, Keila vald, Harjumaa
GPS koordinaadid: 59.315386, 24.321083

Võistlustingimused:

20x60m, liiv; soojendus liivaväljakul

Võistluse korraldajad:

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

Korralduskomitee:

Eva-Maria Vint-Warmington, Tatjana Kiilo

Võistluse direktor:

Mariann Vendt, tel. 51 23 713

Kohtunike kogu:

Maria Colliander FEI 4*(FIN); Eva-Maria Vint-Warmington; Annike Laving

Peasekretär:

Ülle Hanni, tel. 53 439 134, ulle.hanni@audentes.ee

Sekretariaat:

avatud igal võistluspäeval 1 tund enne esimese skeemi algust kuni 30 minutit
peale viimase skeemi lõppu.

Peakorrapidaja:

Merike Varusk

Arstiabi:

Info sekretariaadist, 112

Veterinaaria:

Aili Ruul, tel. 50 10 709; osavõtt vastavalt kehtivatele vet. nõuetele

Sepp:

Toomas Traagel +372 5065948

Osavõtu tingimused:

vastavalt ERLi kinnitatud osavõtu tingimustele ja harrastajate sarja üldjuhendile.
Märad, kes on toonud varsa, võivad võistelda endast 1 aasta nooremate hobuste
klassis. Sekretariaati tuleb esitada varssumist tõendav dokument.

NHT formaat:

igas vanuseklassis toimub kaks osavõistlust (ov) ning parimad noorhobused
selgitatakse välja nende kahe osavõistluse kompleksarvestuse alusel:
4- aastased – grupiklassid - I ov skeem NH4-1 / II ov skeem NH4-3
5- aastased – A-tase - I ov skeem NH5-5 / II ov skeem NH5-3
6- aastased – L-tase - I ov skeem NH6-3 / II ov skeem NH6-4
Kahe päeva tulemuste protsendid konverteeritaks punktideks 1:1 ning liidetakse.
Võrdse tulemuse korral auhinnalisele kohale annab paremuse parem üldmulje
hinnete summa.

NHT stardimaksud:

60€ / hobune (I + II osavõistlus)

Hobuste majutus:

Boksi hind: 50€ / võistlusperiood 27.-30. august 2015 (või 30€ / päev).
Hind sisaldab esimest saepuru, ei sisalda sööta.
Broneerimine hiljemalt 17.08.2015.a aadressil voistlus@parkuur.ee
Broneerimisel märkida hobuse nimi, sugu ja vastutav isik koos kontaktandmetega.
Tasumine ettemaksu korras OÜ Active Horse arvele EE162200221060018222
hiljemalt 20.08.2015.
NB! Broneerimistähtajast hilisem broneeringu tühistamine või boksi mitte
kasutamine ei vabasta boksi eest tasumisest.

Autasustamine:

vastavalt ERL Üldmäärustikule hiljemalt 10 min peale iga klassi lõppu hobustel.
Harrastajate sarja kokkuvõttes autasustamine vastavalt sarja üldjuhendile.
NHT autasustamistseremooniad toimuvad ainult kompleksarvestustes, osavõistlustel
eraldi autasustamisi ei toimu ja auhinnalisele kohale tulnud võistluspaarid saavad oma
rosetid kätte sekretariaadist. Kompleksarvestustes autasustatakse vähemalt 25%
osalejate üldarvust, auhinnafond 4a vanuseklassis 150€, 5a vanuseklassis 200€ ja
6a vanuseklassis 250€. Lisaks iga vanuseklassi parimale hobusele auhinnatekk.
Kinnitatud ERL-s 27.07.2015

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€. Kui võistlusklassi parima koht läheb jagamisele mitme
hobuse vahel, jagatakse ESHKS preemia sellele kohale nende vahel.
Premeerimiseks peab hobuse omanik esitama taotluse või arve ESHKS juhatusele.
Registreerimine:

kuni 22.08.2015 www.ratsanet.ee kaudu.
Hilisemad registreerimised ja muudatused – ulle.hanni@audentes.ee
NB! Kui võistluskulude eest soovitakse maksta arvega, siis palume vastava info
saata koos registreerimisega aadressile ulle.hanni@audentes.ee.

Vastutus:

Korraldajad ei vastuta materiaalsete või füüsiliste kahjude (sh. õnnetuste, varguste,
haigestumiste jms.) mis võivad juhtuda võistlejate, hobuste, hobuseomanike,
tallimeeste või esindajatega enne võistlusi, võistluste ajal või peale võistlusi.
Korraldajad soovitavad omada vastavaid kindlustusi.

Täiendav info:

Ürituse Facebooki lehelt
Võistluse ajal avatud kohvik. Ratsavarustuse müük Helketmar ratsavarustuse poolt.
Täpsustatud ajakava ja esialgsed stardijärjekorrad avaldatakse hiljemalt 27.08.2015
portaalis www.ratsanet.ee.
Kõik muud tingimused või küsimused, mis pole reguleeritud käesoleva juhendiga,
lahendatakse kohtunike kogu ja korraldajate poolt võistlusel kohapeal.

VÕISTLUSE KAVA
Laupäev, 29. august, 2015
Programm nr. 1

Skeem NH4-1 - NHT 4-aastaste hobuste I osavõistlus
Auhinnafond: rosetid

Programm nr. 2

Skeem NH5-5 - NHT 5-aastaste hobuste I osavõistlus
Auhinnafond: rosetid

Programm nr. 3

Skeem NH6-3 - NHT 6-aastaste hobuste I osavõistlus
Auhinnafond: rosetid

Programm nr. 4

Skeem A25 KÜR – Harrastajate sarja finaal
Stardimaks: 30€
Auhinnafond: 250€

Pühapäev, 30. august, 2015
Programm nr. 5

Skeem NH4-3 - NHT 4-aastaste hobuste II osavõistlus
Auhinnafond: rosetid

Programm nr. 6

Skeem NH5-3 - NHT 5-aastaste hobuste II osavõistlus
Auhinnafond: rosetid

Programm nr. 7

Skeem NH6-4 - NHT 6-aastaste hobuste II osavõistlus
Auhinnafond: rosetid

Programm nr. 8

Skeem L25 KÜR - Harrastajate sarja finaal
Stardimaks: 30€
Auhinnafond: 250€

Kinnitatud ERL-s 27.07.2015

