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EHS KARIKAS 2019 TAKISTUSSÕIDUS II ETAPP 

 

TOIMUMISE AEG JA KOHT: 

20.07.2019 Loopre-Lepiku ratsatalu, Loopre küla, Pajusi vald, Jõgevamaa 

GPS koordinaadid 6509987.2, 615511.9 

VÕISTLUSTINGIMUSED: Sisevõistlus      
 

Välivõistlus X 
 

Võistlusväljak: 35 x 80 m, liiv 

Soojendusväljak: muruväljak 

VÕISTLUSE KORRALDAJAD: 

MTÜ Loopre-Lepiku Ratsatalu ja Eesti Hobusekasvatajate Selts 

VÕISTLUSE DIREKTOR: 

Lembit Paal, tel. 5052041 

KOHTUNIKE KOGU: 

Peakohtunik: Katy Kullerkupp, tel. 53434299 

Liikmed: --- 

RAJAMEISTER: 

Kaie Aamisepp, tel. 53735913 

KORRAPIDAJAD: 

Peakorrapidaja: Maris Kartau, tel. 51919592 

Assistendid: --- 

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR: 

Kait Kosenkranius, tel. 5030932, kosenkraniusk@gmail.com  

SEKRETARIAAT: 

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

MEDITSIINIABI: 

Perearst Külli Paal OÜ 

VETERINAARIA: 

Kadri Mäkishev, tel. 58051662 

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. 
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VÕISTLUSE SEPP: 

--- 

OSAVÕTUTINGIMUSED: 

Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele ja EHS karikasarja üldjuhendile. 

AUTASUSTAMINE: 

Vastavalt ERL Üldmäärustikule. 

Juhendis toodud auhinnafondid on minimaalsed ja võivad suureneda sõltuvalt osalejate arvust. 

REGISTREERIMINE: aadressil  www.ratsanet.ee  kuni 17. juuli 2019 

Hilisemad muudatused: kosenkraniusk@gmail.com  

HOBUSTE MAJUTUS: 

Eelregistreerimisel võistluspäevaks railis.ipsberg@hotmail.com või tel. 525 9610 (Railis Ipsberg). 
1 boksikoht 10€; kohtade arv piiratud. 

INIMESTE MAJUTUS: 

Pajusi külalistemaja (Jõgevamaa, Põltsamaa vald). 
Ööbimis-, pesemis- ja parkimisvõimalus. 
Toa hind al. 40€/öö 
Toad ettetellimisel railis.ipsberg@hotmail.com või tel. 525 9610 

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: 

Info esialgsete stardijärjekordade ja täpsustatud ajakava avaldamise kohta avaldatakse hiljemalt 
19.juuliks 2019 www.ehs.ee ja www.ratsanet.ee.  
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VÕISTLUSE KAVA Laupäev, 20.07.2019 Algusega kell 11:00 

Klass nr: 1  

60-80 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass (EHS sarja eesti tõugu, araabia täisvereliste ja 4-5a tori tõugu hobuste arvestused) 

Stardimaks:   10€ 

Auhinnafond:   min 50€, hobustele rosetid 

Lisaks EHS poolt oma sarja arvestustes viiele paremale rosett ja kolmele paremale esemeline auhind. 

 

Klass nr: 2 PRIX DE „AAMISEPP HORSES OÜ“ 

90 cm, Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 

Avatud klass (EHS sarja eesti tõugu, 4-6 aastaste tori ja trakeeni tõugu hobuste arvestused) 

Stardimaks:   15€ 

Auhinnafond:   min 50€, hobustele rosetid 

Lisaks EHS poolt oma sarja arvestustes viiele paremale rosett ja kolmele paremale esemeline auhind. 

 

Klass nr: 3  

100 cm, Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 

Avatud klass (EHS sarja tori ja trakeeni tõugu hobuste arvestused) 

Stardimaks:   15€ 

Auhinnafond:   min 50€, hobustele rosetid 

Lisaks EHS poolt oma sarja arvestustes viiele paremale rosett ja kolmele paremale esemeline auhind. 

 

Klass nr: 4  

110 cm, Art. 238.2.2, ümberhüpetele 

Avatud klass 

Stardimaks:   15€ 

Auhinnafond:   min 50€, hobustele rosetid 

 
 

 

 

 


