PIUSA RÄNNAK 2016 ja Eesti hobuste
Suursõit EHKAS auhindadele
JUHEND
Toimumise aeg ja
koht:

18. juuni 2016, Hobusalu talu, Väiko-Härmä küla, Meremäe
vald, Võrumaa. GPS koordinaadid: 57°46′38.24″, 27°22′58.18″

Võistluse korraldajad: Kaldala Mahetalu ja MTÜ Kassari Ratsamatkad
Võistluse direktor:

Kati Truup 56473647

Direktori abi:

Mari-Leen Tikk tikkmari@gmail.com

Peakohtunik:

Katrin Liiv 56202046

Rajameister:

Joosep Tikk 53423346

Peasekretär:

Eve-Liis Remmelgas 5089492

Sekretariaat:

Avatakse 1 tund enne ja suletakse üks tund peale võistluse
lõppemist.

Ülemkorrapidaja:

Kati Truup 56473647

Arstiabi:

Telefonil 112

Veterinaaria:

Veterinaar komisjon: Tiit Siiboja 506 7241
Tiina Lepla

Hooldamine:

Hobuseid võib hooldada rajal ainult korraldaja poolt
määratud hoolduspunktides. Võistlusalal tohib hobuseid
hooldada samuti ainult selleks ette nähtud hooldusaladel. NB!
Rajal hooldades on hooldusmeeskonna liikmetel
kohustuslik kanda helkurvesti!

Osavõtu tingimused:

-Vastavalt ERLi poolt kinnitatud võistlustel osalemise
tingimustele http://www.ratsaliit.ee/vali-teema/sportlane/
maarustikud/ ja kestvusratsutamise määrustikule http://
www.ratsaliit.ee/alad/kr/kr-maarustik/
- Hobust saab tuua pärast finišeerimist vet.kontrolli ainult
ühe korra.

Autasustamine:

Autasustamine toimub orienteeruvalt 1,5 tundi peale viimase
klassi lõppu võistlusväljakul asuvas peotelgis toimuval
jätkupeol - kus pakutakse süüa, vaadatakse ühiselt pilte,
esinevad muusikud ja DJ. Peole sissepääs on võist lejat ele
tasuta, teistele piletiga (15 EUR). Autasustatakse kõiki
tulemuse saanud võistlejaid. Auhinnad on enamjaolt
esemelised. 80km klassi võitjale on auhinnaks hobune kestvusratsutamise perspektiiviga aastane ERP mära!
Peaauhinda tuleks käsitleda kui kingitust - loomulikult on
võitjal võimalik hobusest loobuda!
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Registreerimine:

Hiljemalt 12.06.2016 www.ratsanet.ee kaudu
Hilisemad muudatused - rmmlgs@gmail.com

Hobuste majutus:

Virve talu (20km võistluspigast) kontaktisik: Peeter Viiard
5035148
Väimela tall (35km võistluspaigast) kontaktisik: Klaire
Rannamets 5260297
Võistluspaigas võimalus ehitada kopleid nii enda
materjalidest, kui broneerida valmis ehitatud koppel lisatasu
eest. Valmis kopli soovist teavitada hiljemalt 12.06
joosep.tikk@gmail.com

Inimeste majutus:

NB! Kuna samal ajal toimub piirkonnas ka Vastseliina laat
tuleks soovitud majutus broneerida võimalikult varakult!
• Võistluspaigas on olemas telkimisvõimalus koos lõkkekoha ja
välikäimlaga. Telkimine on tasuta ning telkimissoovist ei
pea korraldajat eraldi teavitama!
• Piusa Ürgoru Puhkekeskus (1,5 km kaugusel) –
www.puhkemaja.ee
• Setomaa turismitalu (7 km kaugusel) http://www.setotalu.ee/
• Tabina Puhkemaja (14 km kaugusel) http://www.tabina.ee/index.php?lang=en
• Jõeveere puhkeküla (11 km kaugusel) http://joeveerepuhkekula.weebly.com/in-english.html
• Vahtseliina kodumajutus (11 km kaugusel)http://www.maaturism.ee/index.php?id=ee&liige_id=617

Inimeste toitlustus:

Võistluste ajal on võistlusalal avatud puhvet!

Võistluste sepp:

Urmas Kubre – tel 5289360

Vastutus:

Korraldajad ei võta endale vastutust materiaalsete või
füüsiliste kahjustuste (sh õnnetused, vargused,
haigestumised jms.), mis võivad juhtuda võistlejate,
hobuste, hobuseomanike, tallimeeste või esindajatega enne
võistlusi, võistluste ajal või peale võistlusi.

Täiendav info:

Toimub ka ERL kalendriväline tutvumisklass, mille juhendi
leiab portaalist www.hobumaailm.ee
Peale võistluse lõppu toimub võistluspaika püstitatud
peotelgis võistluse jätkupidu. Võistlejatele on sissepääas
peole tasuta, teistele piletiga (hind 15 EUR). Peol pakutakse
süüa, vaadatakse koos võistluse pilte ning etteaste teevad ka
muusikud. Kõigi osalejate ja abiliste jaoks on võistluspaigas
kuumaks köetud haagissaun.
Kõik info võistluse kohta on leitav Piusa Rännaku facebooki
lehelt: https://www.facebook.com/events/
1050614841662331/

Kinnitatud ERL-s 18.05.2016

VÕISTLUSTE KAVA

Raja tutvustused toimuvad orienteeruvalt 30 minutit enne starte. Täpsed distantside
pikkused selguvad hiljemalt 15.06.2015 ning avaldatakse portaalis www.ratsanet.ee

Marsruut km

31km

51km

81km

Võistlusklass

Esmane KV / Eesti
I KV / Kiirus
hobuste Suursõit
EHKAS auhindadele

II KV / Kiirus

Stardimaks

30 EUR

40 EUR

50 EUR

Hobuste ülevaatus

Kell 11.15

Kell 9.45

Kell 8.15

Start

Kell 12

Kell 10.30

Kell 9.00

Faaside arv

2

2

3

Miinimumkiirus km/h

10

10

10

KV max. kiirus km/h

16

16

16

I faas (km)

21

26

31

Puhkepaus (min.)

40

40

40

II faas (km)

10

25

25

Puhkepaus (min.)

-

-

40

III faas (km)

-

-

25

Lubatud kõrgeim pulss
vet. kontrollis

56 lööki/min

60 lööki/min

64 lööki/min

Taastumiseks lubatud
aeg faaside vahel

20 min

20 min

20 min

Taastumiseks lubatud
aeg peale viimast faasi

30 min

30 min

30 min
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Piusa Rännaku suurepärased ja suuremeelsed toetajad on:

www.ratsane.eu

