
Kinnitatud ERL-s 04.07.2017 

 

EHS KARIKASARI TAKISTUSSÕIDUS 

„Tori hobune, Trakeeni hobune ja Eesti hobune 2017“  II etapp  

JUHEND 

Toimumise aeg ja koht:  22.07.2017 Loopre-Lepiku talu, Loopre küla, Pajusi vald, Jõgevamaa 

        GPS koordinaadid 6509987.2, 615511.9 

Võistlustingimused:     Võistlusväljak 35 x 80 m, liiv; soojendus muruväljakul  

Võistluse korraldajad:  MTÜ Loopre-Lepiku Ratsatalu ja Eesti Hobusekasvatajate Selts 

Võistluse direktor:    Lembit Paal, tel. 5052041 

Võistluse peakohtunik:   Piret Hommuk, tel. 53419222  

Rajameister:      Marko Villemson, tel. 5217632 

Peasekretär:      Liisi Laanet, tel 5247480, liisi.laanet@gmail.com 

Sekretariaat:      Avatud 1 tund enne võistluse algust kuni 30 minutit peale võistluse lõppu. 

Korrapidaja:   Maris Kartau, tel. 51919592 

Arstiabi:       info sekretariaadist või telefonilt 112 

Veterinaaria:      Margus Põldmaa 5175809; osavõtt vastavalt kehtivatele vet.nõuetele.  

          Võistlusel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole esinenud hobuste  

          nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul.  

Osavõtu tingimused:   Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele ja EHS 

karikasarja üldjuhendile. 

Autasustamine:           Vastavalt ERL Üldmäärustikule peale iga parkuuri lõppu. 

Juhendis toodud auhinnafondid on minimaalsed ja võivad suureneda sõltuvalt  

osalejate arvust. 

Registreerimine:          kuni 19.07.2017 www.ratsanet.ee kaudu, eeldab sisse logimist.  

Hilisemad registreerimised või muudatused - liisi.laanet@gmail.com.   

Hobuste majutus:    Eelregistreerimisel võistluspäevaks katrinn12@hot.ee või tel 56976667  

          (Katrin Nõmmiksaar). 1 boksi koht 10€; kohtade arv on piiratud.  

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:     Info esialgsete stardijärjekordade ja täpsustatud ajakava kohta avaldatakse  

          hiljemalt 21.07.2017 www.ehs.ee ja www.ratsanet.ee.  
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VÕISTLUSE KAVA 

 
Laupäev, 22.07.2017, algusega kell 11.00 

Parkuur nr 1  60-80 cm, puhtus-kiirus. Art 238.2.1  

Avatud klass, mille raames peetakse eesti tõugu hobuste ja 4-5 aastaste tori tõugu hobuste  

EHS karikasarja arvestusi. 

Stardimaks:  10€     

Auhinnafond: min 50€, hobustele rosetid. 

Lisaks autasustab EHS omalt poolt oma karikasarja iga arvestuse viite paremat rosetiga, 

kolme paremat esemelise auhinnaga ning eesti tõugu hobuste arvestuses parimat EHSi 

tõuraamatu esindajat rahalise auhinnaga 30€. 

 

Parkuur nr 2  90 cm, kahefaasiline. Art. 274.5.3 

Avatud klass, mille raames peetakse eesti tõugu hobuste ja 4-6 aastaste tori ja trakeeni  

tõugu hobuste EHS karikasarja arvestusi. 

Stardimaks:  15€ 

Auhinnafond: min 50€, hobustele rosetid. 

Lisaks autasustab EHS omalt poolt oma karikasarja iga arvestuse viite paremat rosetiga,  

kolme paremat esemelise auhinnaga ning eesti tõugu hobuste arvestuses parimat EHSi  

tõuraamatu esindajat rahalise auhinnaga 30€. 

 

Parkuur nr 3  100 cm, kahefaasiline. Art. 274.5.3 

Avatud klass, mille raames peetakse tori ja trakeeni tõugu hobuste EHS karikasarja 

arvestusi. 

Stardimaks:  15€ 

Auhinnafond: min 50€, hobustele rosetid. 

Lisaks autasustab EHS omalt poolt oma karikasarja iga arvestuse viite paremat rosetiga, 

kolme paremat esemelise auhinnaga. 

 

Parkuur nr 4  110 cm, ümberhüpetele. Art. 238.2.2 

Avatud klass 

Stardimaks:  15€ 

Auhinnafond:  min 50€, hobustele rosetid. 


