NOORHOBUSTE TŠEMPIONAAT TAKISTUSSÕIDUS 2017
Juhend
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 trgu Eestis.
3. Suurendada Eesti hobusekasvatajate ekspordipotentsiaali.

Toimumise aeg ja koht: 22.-23.07.2017, Ruila tall, Kernu vald, Harjumaa / GPS: 59.192255, 24.438935
Võistlustingimused:

Võistlusväljak 75 x 45m, liiv; soojendusväljak 21 x 64m, liiv

Võistluse korraldajad:

Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts ja NAF & Havens Eesti

Võistluse direktor:

Siim Kroon, tel 5288102

Kohtunike kogu:

Andri Sabrodin (peakohtunik), Mart Maidvee

Rajameister:

Renee Nüüd, Priit Perna (assistent)

Peasekretär:

Ave Talts, tel. 51 36 847, voistlus@parkuur.ee

Sekretariaat:

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

Korrapidajad:

Marju Lind (peakorrapidaja), Anu Kull

Arstiabi:

Medical Service Estonia

Veterinaaria:

Laupäeval Kristi-Liis Koppel, tel. 50 96 725 ja pühapäeval Joel Jürisson, tel. 56 57 325
Osavõtt vastavalt kehtivatele vet.nõuetele.

Sepp:

Toomas Traagel, tel. 50 65 948

Osavõtu tingimused:

Vastavalt ERL poolt kehtestatud võistlustel osalemise tingimustele.
Märad, kes on poeginud, võivad võistelda endast 1 aasta nooremate klassis.
Sekretariaati tuua varssumist tõendav dokument.

NHT formaat:

Igas vanuseklassis toimub kaks osavõistlust (ov), mille põhjal peetakse kompleksarvestust (kahe
päeva karistuspunktid liidetakse). Võistlejate vahel, kellel on võrdne karistuspunktide summa ja
nad pretendeerivad kompleksarvestuses auhinnalisele kohale (s.o 25% osalejatest) viiakse läbi
ümberhüpped puhtusele ja kiirusele.
Lõplik paremusjärjestus selgub kompleksarvestuses vastavalt karistuspunktide summa ja vajadusel ümberhüpete tulemusele. Võistlejad, kes ei pääsenud ümberhüpetele jäävad kompleksarvestuses võrdse karistuspunktide summa korral kohta jagama.
• 4- aastased – I ov 90 cm ja II ov 100 cm vastavalt art. 238.1.1 ja vajadusel ühed
ümberhüpped kompleksarvestuses kõrgusel kuni 105 cm.
• 5- aastased – I ov 110 cm ja II ov 115 cm vastavalt art. 238.1.1 ja vajadusel ühed
ümberhüpped kompleksarvestuses kõrgusel kuni 120 cm.
• 6- aastased – I ov 120 cm ja II ov 125 cm vastavalt art. 238.1.1 ja vajadusel ühed
ümberhüpped kompleksarvestuses kõrgusel kuni 130 cm.
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NHT stardimaksud:

Pangaülekandega 40€ või sularahas 45€ / hobune (sisaldab I + II osavõistlust).
Ülekandega tasumine kuni 21.07.2017 Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi a/a-le
EE142200221014969518.
Sularahas tasumine võistlusel kohapeal võistluse kassas.

Autasustamine:

Vastavalt ERL Üldmäärustikule peale iga parkuuri lõppu hobustel.
NHT autasustamistseremooniad toimuvad ainult kompleksarvestustes, osavõistlustel eraldi autasustamisi ei toimu ning esikohale tulnud võistluspaarid saavad oma rosetid kätte sekretariaadist. Kompleksarvestustes autasustatakse vähemalt 25% osalejate üldarvust, auhinnafond igas
vanuseklassis 800€, lisaks iga vanuseklassi parimale hobusele auhinnatekk.
Auhinnarahad makstakse välja sekretariaadis peale autasustamist allkirja vastu.

ESHKS preemiad:

ESHKS premeerib kompleksarvestuses kõigi 20% paremate hulka jõudnud ESH või ERP
tõuraamatute hobuste omanikke preemiatega 200€ ja kompleksarvestuse võitnud ESH või ERP
hobuse omanikku täiendavalt preemiaga 200€. Kompleksarvestuses arvestatakse osalejateks
ainult võistluse lõpetanud hobuseid ja kui osalejaid on alla viie, 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 18.07.2017 www.ratsanet.ee kaudu.
Hilisemad registreerimised ja muudatused – voistlus@parkuur.ee
NB! Kui võistluskulude eest soovitakse maksta arvega, siis palume vastava info saata
samaaegselt registreerimisega aadressile voistlus@parkuur.ee

Hobuste majutus:

- Boksi hind: 55€ / võistlusperiood 21.-23. juuli, 2017
Hind sisaldab esmast saepuru, ei sisalda sööta.
- Boksi koristustasu: 15€ / boks (ei rakendu puhta boksi üleandmisel)
- Elektriühendus autodele: 15€ / auto
Talli manager: Merlis Orion, tel. 5227069, noorhobune@gmail.com
Broneerimine hiljemalt 16.07.2017 aadressil noorhobune@gmail.com, saata hobuse nimi,
sugu, vastutava isiku nimi koos kontaktandmetega ja kasutuspäevad.
Tasumine ettemaksu korras hiljemalt 16.07.2017 - PKC DEVELOPMENT OÜ a/a-le
EE072200221063636193. Makse selgitusse märkida hobuse nimi.
NB! Broneerimistähtajast hilisem broneeringu tühistamine või boksi mitte kasutamine ei
vabasta boksi eest tasumisest.

Inimeste majutus:

Inimeste majutust ei toimu

Vastutus:

Korraldajad ei vastuta materiaalsete või füüsiliste kahjustuste (sh õnnetuste, varguste, haigestumiste jms) eest, 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 ja ESHKS kodulehelt.
Täpsustatud ajakava ja esialgsed stardijärjekorrad avaldatakse hiljemalt 21.07.2017 portaalis
www.ratsanet.ee.
Kõik muud tingimused või küsimused, mis pole reguleeritud käesoleva juhendiga - saata
aadressil noorhobune@gmail.com või lahendatakse kohtunike kogu ja korraldajate poolt
võistlusel kohapeal.
Võistluse ajal avatud Portsman Bistroo kohvik.
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VÕISTLUSE KAVA
Laupäev, 22. juuli, 2017
Parkuur nr. 1

90 cm, Art. 238.1.1, puhtusele / NHT 4-aastaste hobuste I osavõistlus
Auhinnafond: rosetid

Parkuur nr. 2

110 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus / Avatud klass
Stardimaks 25€
Auhinnafond: vähemalt 150€

Parkuur nr. 3

110 cm, Art. 238.1.1, puhtusele / NHT 5-aastaste hobuste I osavõistlus
Auhinnafond: rosetid

Parkuur nr. 4

120 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus / Avatud klass
Stardimaks 25€
Auhinnafond: vähemalt 150€

Parkuur nr. 5

120 cm, Art. 238.1.1, puhtusele / NHT 6-aastaste hobuste I osavõistlus
Auhinnafond: rosetid

Parkuur nr. 6a 130 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus / 7-aastased hobused
Stardimaks 25€
Auhinnafond: vähemalt 150€
Parkuur nr. 6b 130 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus / Avatud klass
Stardimaks 25€
Auhinnafond: vähemalt 150€
Parkuur nr. 7

Saturday night fever presented by Rein Pill & Hanno Ellermann
95/105cm, handycap, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus / Harrastajad
Stardimaks 30€
Esemelised auhinnad
Lisaks individuaalsele arvestusele peetakse lisaks võistkondlikku arvestust:
- Iga ERL klubi võib välja panna oma liikmetest soovitud arvu võistkondi, vajadusel on lubatud
ka segavõistkonnad.
- Võistkond koosneb max. neljast, min. kolmest liikmest ja vähemalt üks neist peab võistlema
kõrgusel 105cm.
- Igal võistkonnal peab olema kapten, kes teatab oma võistkonna koosseisu ja nime koos enda
kontakttelefoniga meiliteel voistlus@parkuur.ee võistlusele registreerimise tähtajaks,
vt registreerimise info eespool.
- Arvesse lähevad kolme parema liikme tulemused, kellede karistuspunktid ja ajad vastavalt
liidetakse. Võistkonnad, kes ei saa parkuurist kolme positiivset tulemust, elimineeritakse.
- Paremusjärjestus selgitatakse vastavalt võistkondade karistuspunktide ja aegade summadele.
Võitjaks on väikseima karistuspunktide ja kiireima ajaga võistkond. Võrdse tulemuse (karistuspunktid ja aeg) korral esikohale pretendeerivate võistkondade vahel toimuvad ümberhüpped,
kus osaleb iga vastava võistkonna poolt valitud üks sportlane oma tasemel.
- Osalustasu 10€ võistkonna kohta (lisaks ind. stardimaksule)
- Parimale võistkonnale auhinnaks treeningkliinik Hanno ja Reinuga
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Pühapäev, 23. juuli, 2017
Parkuur nr. 8

100 cm, Art. 238.1.1, puhtusele / NHT 4-aastaste hobuste II osavõistlus
Auhinnafond: rosetid
• NHT 4-aastaste hobuste kompleksarvestuses ümberhüpped (kuni 105 cm, puhtus-kiirus)
Auhinnafond kompleksarvestuses: 800€ + võitjale auhinnatekk

Parkuur nr. 9a 115 cm, Art. 238.1.1, puhtusele / NHT 5-aastaste hobuste II osavõistlus
Auhinnafond: rosetid
• NHT 5-aastaste hobuste kompleksarvestuses ümberhüpped (kuni 120 cm, puhtus-kiirus)
Auhinnafond kompleksarvestuses: 800€ + võitjale auhinnatekk
Parkuur nr. 9b 115 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus / Avatud klass
Stardimaks 25€
Auhinnafond: vähemalt 150€
Parkuur nr. 10a 125 cm, Art. 238.1.1, puhtusele/ NHT 6-aastaste hobuste II osavõistlus
Auhinnafond: rosetid
• NHT 6-aastaste hobuste kompleksarvestuses ümberhüpped (kuni 130 cm, puhtus-kiirus)
Auhinnafond kompleksarvestuses: 800€ + võitjale auhinnatekk
Parkuur nr. 10b 125 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus / Avatud klass
Stardimaks 25€
Auhinnafond: vähemalt 150€
Parkuur nr. 11a 135 cm presented by HORSE TRANSPORT ESTONIA, Art. 238.2.2, ümberhüpetele
7-aastased hobused
Stardimaks 25€
Auhinnafond: vähemalt 150€
Parkuur nr. 11b 135 cm presented by HORSE TRANSPORT ESTONIA, Art. 238.2.2, ümberhüpetele
Avatud klass
Stardimaks 25€
Auhinnafond: vähemalt 150€
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