VÕISTLUSE JUHEND
Koolisõit

Kinnitatud ERL-s 18.08.21

TÜRI VALLA KARIKAS & EHS KARIKASARI 2021 FINAAL
TOIMUMISE AEG JA KOHT:
Laupäev, 11.09.21, Järvamaa KHK, Särevere õppekoha ratsaväljak, Türi vald, Särevere, Järvamaa
GPS koordinaadid 58.779496, 25.427278
VÕISTLUSTINGIMUSED:
Võistlusväljak:
Soojendusväljak:

Sisevõistlus

Välivõistlus

X

20 x 40/60 m, liiv
50 x 70 m, liiv

VÕISTLUSE KORRALDAJAD:
Järvamaa Kutsehariduskeskus, Türi Vald, Eesti Hobusekasvatajate Selts ja MTÜ Särevere Ratsakeskus
VÕISTLUSE DIREKTOR:
Külli Marrandi, tel +372 5345 0406
KOHTUNIKE KOGU:
Peakohtunik:
Liikmed:

Ellen Vatsel
täpsustamisel

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR:
Piret Hommuk, tel +372 5341 9222, e-post phommuk@yahoo.com
SEKRETARIAAT:
Avatud 45 min enne võistluse algust kuni 30 min peale võistluse lõppemist.
KORRAPIDAJAD:
Peakorrapidaja:
Assistendid:

Malle Einaste
---

MEDITSIINIABI:
Medical Service Estonia
VETERINAARIA:
Ulvi Martin, tel +372 517 9179
Võistlusel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole esinenud hobuste nakkushaigusi viimase 4
nädala jooksul. Kõikidel hobustel nõutav pass, mis vastab ERL poolt kehtestatud reeglitele.
NB! Kõigi hobuste passid esitada sekretariaati enne vastava sõidu algust.
VÕISTLUSE SEPP:
Info sekretariaadist
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Võistluse juhend - koolisõit
OSAVÕTUTINGIMUSED:
Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele. Eesti Hobusekasvatajate Seltsi sarja
täiendavad tingimused vastavalt sarja üldjuhendile, mille leiate www.ehs.ee.
Seoses COVID-19 levikuga:
▪ Igas võistlusklassis on registreerunud sportlaste piirarvuks 100, mille ületamisel lähtutakse
registreerimise ajalisest järjestusest.
▪ Võistlus- ja soojendusväljakutele on lubatud korraga kuni 100 isikut.
▪ Kõigil võistlusel viibijatel palume hoida teineteisega turvalist distantsi, suhtuda täie tõsidusega isiklikku
kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse. Korraldaja tagab
desinfitseerimisvahendite olemasolu.
▪ Haigusnähtudega isikute võistlusel viibimine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega
isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.
▪ Rohkem infot võimalike piirangute ning võistluse korraldusele seatud nõuete kohta leiate SIIT.

AUTASUSTAMINE:
Vastavalt ERL Üldmäärustikule.
Auhinnatseremooniad toimuvad peale iga klassi lõppu, välja kutsutakse kuni viis paremat hobustel.

EHS sarja arvestustes autasustamine vastavalt sarja üldjuhendile, sarja üldkokkuvõttes kutsutakse
autasustamisele kolm paremat hobustel.
Lisaks EHS poolt oma sarja arvestuses eriauhind parimale 4-aastasele, 5-aastasele ja 6-aastasele
eesti, tori, trakeeni ja araabia täisverelisele hobusele!
REGISTREERIMINE:

aadressil www.ratsanet.ee kuni

Hilisemad muudatused:

phommuk@yahoo.com

08. september 2021

HOBUSTE MAJUTUS:
Järvamaa KHK ratsakompleksis, 15€ päev (sisaldab allapanu ja heina). Bokside arv on piiratud.
Broneerimine – Helle Lavrentjev, e-mail helle.lavrentjev@jkhk.ee
INIMESTE MAJUTUS:
Ei toimu.
VASTUTUS:
Ratsaspordiga kaasneb õnnetuste ja/või võimalike kahjustuste kõrgendatud oht. Võistlusel osalejad,
sportlased, hobuseomanikud, tallimehed ja muud abilised peavad olema viinud ennast kurssi
ratsaspordi ja/või võistlusel osalemisega kaasnevate võimalike riskidega ja teevad kõik, et õnnetusi
ja/või kahjustusi ja/või muid riske vältida.
Korraldajad ei vastuta osalejatele, võistlejatele, hobustele, hobuseomanikele, tallimeestele, abilistele
ja/või esindajatele enne võistlusi, võistluste ajal või peale võistlusi tekitatud varalise ja/või
mittevaralise kahju tekitamise, sealhulgas kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamise eest,
muuhulgas kuid mitte ainult õnnetuste, varguste, haigestumiste tagajärjel.
Korraldajad soovitavad tungivalt omada kindlustusi, mis kataks vähemalt nii õnnetusjuhtumeid,
tervisekahjustusi, vara hävimist, kaotsiminekut või vargust, samuti hobuse- ja/või vastutuskindlustust.
MUU INFORMATSIOON:
Täpsustatud ajakava ja esialgsed stardijärjekorrad avaldatakse hiljemalt 10.09.21 online.equipe.com.
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Võistluse juhend - koolisõit
VÕISTLUSE KAVA
Klass nr: 1

Laupäev, 11.09.2021

Algusega kell 10:00

Prix de RATSANE

Skeem ABC1 väljak 20 x 40 m
Lapsed (kuni 14a)
Stardimaks:
20€
Auhinnafond:
Esemelised, hobustele rosetid, võitjale karikas
Klass nr: 2

Prix de KRAFFT / REZTART

Skeem ABC1 väljak 20 x 40 m
Avatud klass
Stardimaks:
25€
Auhinnafond:
Esemelised, hobustele rosetid, võitjale karikas
Klass nr: 3

Prix de MINUKOER.EE

Skeem A3 väljak 20 x 40 m
Avatud klass (EHS sarja A-klassi arvestused)
Stardimaks:
25€
Auhinnafond:
Esemelised, hobustele rosetid, võitjale karikas
Klass nr: 4

Prix de HELING

Skeem A2 väljak 20 x 60 m
Avatud klass
Stardimaks:
25€
Auhinnafond:
50€ + esemelised auhinnad, hobustele rosetid, võitjale karikas.
Klass nr: 5

Prix de TÜRI VALD

Skeem LK4 väljak 20 x 60 m
Avatud klass (EHS sarja L-klassi arvestused)
Stardimaks:
25€
Auhinnafond:
Esemelised, hobustele rosetid, võitjale karikas
KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD:
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