
 

 VILJANDIMAA KARIKAS 2013                                         

TRAKEENIDE KARIKASARJA FINAAL                                                  

JUHEND 

Toimumise aeg ja koht: 08.09.2013, Sammuli Tall, Vardja küla, Viljandimaa 

 

Võistlustingimused: võistlusväljak: liivakate, 60x70 m   soojendusväljak: murukate, 60x30m 

 

Võistluse korraldajad: Viljandimaa RSK, Sammuli Tall 

 

Võistluse direktor: Mall Normann, 50 58 608, malln@hot.ee 

 

Peakohtunik: Milja Ardla 

 

Rajameister: Teet Juul 

 

Peasekretär: Kriste Kosseson , 55 572 418 

 

Sekretariaat: Sekretariaat avatakse 1 tund enne võistluse algust ja suletakse 30min  

pärast viimase parkuuri lõppu. 

 

Korrapidaja: Marju Juul  

 

Osavõtu tingimused: ERL'i poolt kehtestatud tingimused ( vt. www.ratsaliit.ee) NB! 

Roheline Kaart on kohustuslik kõigile võistlejatele. See eeldab, et ratsanikul on olnud ERL 

sportlase litsents peale 2004.a. või ta on edukalt läbinud Rohelise Kaardi eksami (vt. 

www.tuleratsutama.com) 

 

Arstiabi: Info sekretariaadist või 112 

 

Autasustamine: Vastavalt ERL'i Üldmäärustikule. Kuni 10 startija korral autasustatakse 3 

paremat, 11 ja enama startija korral 25 % osavõtjatest, kuid mitte vähem kui 5 

paremat,rahalise auhinnaga ja hobuseid rosetiga.  

 

Registreerimine: Hiljemalt 05.09.2013a. e-mailil: kriste.kosseson@gmail.com  

Palun kasutada ERL'i registreerimislehte. Registreerunutele saadetakse vastus 24 h jooksul. 

 

Hobuste majutus: Toimub ette registreerumisega Maris nr. +372 56 669 732 

 

Vastutus: Korraldajad ei võta endale vastutust materiaalsete või füüsiliste kahjustuste eest  

(sh. õnnetused, vargused, haigestumised jms), mis võivad juhtuda võistlejatega, hobustega,  

hobuseomanikega jne enne võistlusi, võistluste ajal ja peale võistlusi. 

Korraldajad soovitavad omada kindlustusi. 

Täiendav info : Võistluste ajal töötab kohvik ja lastel võimalus sõita poniga. 
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VÕISTLUSTE KAVA 

 

Algus kell 10.00 

 

Parkuur nr. 1–60-80 cm;  Puhtusele ; avatud kõigile 

Stardimaks: 12 € 

Auhinnafond: Kõiki parkuuri puhtalt läbinuid autasustatakse roseti ja  diplomiga 

 

Parkuur nr. 2 A– 100 cm. Art 274.5.3. (Kahefaasiline); avatud kõigile 

Stardimaks: 15 € 

Auhinnafond min: 75 € 

 Parimale Viljandimaa RSK liikmele (sportlasele) või Viljandimaal resideeruvale 

sportlasele karikas. 

 Võitja saab endale ka voodi 

 

Parkuur nr. 2 B – 100 cm. Art 274.5.3. (Kahefaasiline); avatud 4-5 aastastele trakeeni tõugu 

hobustele.  

Stardimaks: 12 € 

Auhinnafond min:70 € 

 

 

Parkuur nr. 3 A – 110-115 cm. Art 274.5.3. (Kahefaasiline); avatud kõigile 

Stardimaks: 15 € 

Auhinnafond min: 150 € 

 Parimale Viljandimaa RSK liikmele (sportlasele) või Viljandimaal resideeruvale 

sportlasele karikas. 

 Võitjale lisandub auhinnaks 100 € 

 Võitja saab endale ka voodi  

  

 

Parkuur nr. 3 B – 110-115 cm.Art 274.5.3. (Kahefaasiline); avatud trakeeni tõugu hobustele. 

Stardimaks: 15 €  

Auhinnafond min: 90 €  

 

 

Parkuur nr. 4  – 125cm. Art. 283.2.2.(Ümberhüpetele); avatud kõigile  

Stardimaks: 15 € 

Auhinnafond min: 200 € 

 Parimale Viljandimaa RSK liikmele või Viljandimaal resideeruvale sportlasele karikas 

ja lisandub rahaline auhind 100 € 

 Võitjale lisandub auhinnaks 100 €  

 Võitja saab endale ka voodi 

 

 



Juhendis määratlemata küsimused lahendatakse peakohtuniku ja korraldajate poolt  

kohapeal. Korraldajad võivad teha juhendisse ja artiklitesse muudatusi lähtudes vajadusest. 

Esialgsedstardijärjekorrad ning orienteeruv ajakava avaldatakse hiljemalt 07.sept 2013.a 

portaalis www.hobumaailm.ee    
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