OLUSTVERE EVENTING 2019
CCI2*/CCN80 OLULINE INFO
ESMANE INFORMATSIOON SPORTLASTELE, GROOMIDELE JA NENDE ESINDAJATELE

ASUKOHT
◼
Aadress: Olustvere, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
GPS koordinaadid: N 58.550324`, E 25.568485`
Olustvere asub 22 km kaugusel Viljandist.

AMETLIK MAJUTUS JA TOITLUSTUS
◼
Soovi korral on veel saadaval mõned vabad kohad Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ühiselamus.
Võistluse kohvik on avatud 02.-04.08 sportlaste kulul;
Võistluse kohvikutes saab tasuda nii sularahas kui ka kaardiga!
Inimeste pesemisvõimalused:
Duširuum asub põhitallis, elava järjekorra alusel. Asukohta vaata kaardilt.

PÄÄS TALLIDESSE
◼
Tallidesse lubatakse hobused, kelle on saabumisel üle vaadanud võistluste veterinaararst. Ilma loata
tallidesse sisenenud hobused on Kohtunike Kogul õigus võistlustelt diskvalifitseerida.

SEKRETARIAAT
◼
Sekretariaat asub tallihoones (Käsitöötuba) ja on avatud järgnevalt:
Neljapäev 01.08 16:00 – 20:00
Reede 02.08 08.00 - 1 tund peale võistluse lõppu
Laupäev 03.08 08:00 – 1 tund peale võistluse lõppu
Pühapäev 04.08 07.30 - 1 tund peale võistluse lõppu
Sekretariaadiga kontakteerumiseks helistage Merle Kollom, tel. +372 518 4504

HOBUSTE SAABUMINE JA MAJUTUS
◼
Palun teatage oma saabumisest sekretariaati enne hobuste maha laadimist ja ärge unustage kaasa võtmast
hobuste passe.
NB! Esialgse veterinaarse kontrolli saabumisel peavad läbima KÕIK võistlevad hobused!
Esialgset veterinaarset kontrolli on võimalik läbida Neljapäeval, 01.08, kell 16:00-19:00 ja
Reedel, 02.08, kell 9:00-11.00.
NB! Kõik võistlustel osalevad hobused peavad igal ajal väljaspool oma boksi kandma nähtaval kohal neile
omistatud numbrit! Numbri saate teada sekretariaadist või online.equipe.com
Hobused majutatakse juhendis toodud hinna alusel neljapäevast esmaspäevani.

Tallid on avatud: 06:00 kuni 22.00, neljapäeval 16:00 kuni 22:00.
Majutus sisaldab saepuru ja heina ning lõpukoristust. Kõikides hobuste majutust ja hobuveokite parkimist
(võimalus kasutada elektrit) puudutavates küsimustes aitab Teid Inga Ots tel +372 5665 2923.
TÄHELEPANU:
∙ Kogu sõnnik tuleb ladustada selleks ettenähtud kohta
∙ Tallide alal on keelatud suitsetamine ja alkohoolsete jookide tarbimine.
∙ Kõik koerad peavad olema rihma otsas!
Olukorda kontrollib talli manager. Iga lubamatu juhtumi puhul on korraldajal õigus nõuda kompensatsiooni
summas 100 €

HOBUSTE ÜLEVAATUS
◼
Pühapäeval kell 8:30 tallide lähistel.
Kõik hobused, kes osalevad CCI2*, CCN2* ja CCN80 takistussõidus, peavad osalema hobuste veterinaarsel
ülevaatusel.

VARUSTUSE JA KAITSMETE KONTROLL
◼
Varustuse ja kaitsmete kontroll viiakse korrapidajate poolt läbi vastavalt võistlusmäärustikule. Lisaks on
korrapidajatel õigus viia läbi juhuslikkuse põhimõttel kontrolle kogu võistlusperioodi vältel.

TREENINGAJAD
◼
•
•

Neljapäev 01.08
kell 16:30-17:30 Ametlik treeningaeg krossi soojendusel
kell 17:40-18:00 Koolisõiduaiaga tutvumine (ainult vaba ratsmega sammus, kas seljas või
käekõrval)

•
•

Reede 02.08
8:00-9:00 Ametlik treeningaeg koolisõidu soojendusalas
16:00-17:00 Ametlik treeningaeg koolisõidu soojendusalas (ainult kokkuleppel)

•
•

Laupäev 03.08
8:00-9:00 Ametlik treeningaeg krossi soojendusalas
16:30-17:30 Ametlik treeningaeg krossi soojendusalas (ainult kokkuleppel)

•

Pühapäev 04.08
7:00-8:00 Ametlik treeningaeg takistussõidu soojendusalas (ainult kokkuleppel)

Kokku lepitavad treeningajad tuleb kokku leppida Peakorrapidaja Hillar Taltsiga tel. +372 5066745 vähemalt
eelmiselt päeval!

KROSSIRAJAGA TUTVUMINE
◼
Krossiraja vastuvõtmine toimub neljapäeval kell 18:00 ja peale ametnike heakskiitu avatakse rada ka
võistlejatele. Treeningud krossirajal on lubatud ainult peale võistluste lõppemist (pühapäeval peale
auhinnatseremooniat), kokkuleppel korraldajaga.

TÄHELEPANU! Soovitame krossi jaoks omada numbrivesti, krossinumbrid A4 formaadis saate kätte
sekretariaadist.

AUHINNATSEREMOONIA
◼
Auhinnatseremoonia viiakse läbi pühapäeval orienteeruvalt 15min pärast iga klassi lõppu.
Auhinnatseremoonia viiakse läbi hobustel.
Auhinnaraha makstakse välja sekretariaadis peale kõikide klasside lõppu, auhinnarahalt peetakse kinni
tulumaks.

STARDIJÄRJEKORRAD JA TULEMUSED
◼
Masterlist, stardijärjekorrad ja tulemused on leitavad online.eqipe.com

MEEDIKUD, VETERINAAR JA RAUTAJA
◼
Võistlust teenindavad meedikud, veterinaar ja sepp:
Meditsiiniabi: Lemmo Jonuks tel.+372 5284205
Veterinaaria: Tiina Lepla tel. +372 56664478
Sepp: Mauno Murrot tel. +372 505 3589
Võistlejad tasuvad veterinaarsete ning sepa teenuste eest iseseisvalt.
Üldine hädaabi number: 112

KASSA JA ARVELDUSED
◼
Tasud on järgnevad:
CCI2* stardimaks 150 EUR
CCN2* EMV stardimaks 60 EUR
CCN80 stardimaks 50 EUR
Hobuse majutus 100 EUR
Elekter veokitele 30 EUR, (ettetellimisel)
hein, saepuru ja lõpukoristus boksi hinna sees
EADCMP (doping tasu) 18 EUR hobune (kehtib ainult CCI2* osalejatele)

SEKRETARIAADIS ARVELDAME AINULT SULARAHAS, SOOVI KORRAL VÕIMALIK TASUDA
ÜLEKANDEGA JA KUI ÜLEKANNE ON TEHTUD SAMAL PÄEVAL, SIIS PALUME ESITADA
MAKSEKORRALDUSE KVIITUNG.
Hobuste passid tagastatakse sekretariaadist võistluse lõppedes kui kõik tasud on makstud.

SPORTLASTE BRIIFING JA VÕISTLUSTE AVAMINE
◼
Sportlaste briifing viiakse läbi reedel kell 18:30 võistlusväljakul asuvas kohviku telgis.

KOOSVIIBIMINE
◼
Sportlaste pidu toimub kohvikus laupäeval alates 19:00 kuni ….

Sissepääs vaba, baaris söögid ja joogid tasu eest.
Täpsem info sekretariaadist.

AJAKAVA
◼
Neljapäev, 01.08
16:00 tallide ametlik avamine
18:00 Krossirada võistlejatele avatud kui ametnikud on selle vastu võtnud
Reede, 02.08
10:00 Koolisõit
CI 1* 2015 Test (A)
ABC2
Orienteeruvalt 18:00 Sportlaste briifing
Laupäev, 03.08
10:00 Kross
Pühapäev, 04.08
08:030 Hobuste ülevaatus
10:00 Takistussõit
Autasustamine ja võistluste lõpetamine
Kõik ajad on orienteeruvad ja võivad muutuda, jälgige ametlikku informatsiooni sekretariaadis!

