
2. EESTI TÕUGU HOBUSTE TREENINGPÄEV 
TAGADIL

TAKISTUSSÕIDU JUHEND

Toimumise aeg ja koht: 

Reedel 23.07.2021 

Algusega orienteeruvalt kell 14:00

Tagadi Treeningkeskus

(Tagadi koerte treeningkeskus, koerte seikluspark)

Aadress Eesnõmme, Tagadi küla, Saku vald, Harjumaa 

(59.2110690, 24.7715690)

Võistluse korraldajad: 

EHS ja Tagadi Treeningkeskus

Kohtunik: 

Krista Raidmets

Rajameister: 

Kati Raidma

Sekretär: 

Sibelle Teeääre



Sekretariaat: 

Avatakse kell 10:00 

Võistlustingimused: 

Võistlusväljak: 51 x 81 m muruplats, piiratud 1,8 m kõrguse võrkaiaga

Soojendusväljak: võrkaiaga piiratud muruplats

Täispuidust takistused (vähemalt 5 tk)

Parkuur: 

Takistussõidu treeningvõistlus eesti tõugu hobustele (puhtuse ja kiiruse peale)

kõrgusega kolmes klassis

kuni 40 cm 

kuni 60 cm

kuni 80 cm

Stardimaks: 

Eesti tõugu hobusega võistlejale 10 € ja teistele 15 € 

*eesti tõugu hobustele auhinnaks rosetid *eesti tõugu täkuga osalejale eriauhind *kõigile 
esemelised auhinnad

Osavõtu tingimused: 

Võistlus on avatud kõigile, kes on registreerunud juhendi kohaselt ja tasunud stardimaksu 
enne võistluse algust. Maksmine kohapeal sularahas. Osalema on lubatud terve, vähemalt 4
aastane hobune. Kaasa võtta hobuse pass. Kohustuslik on kanda turvakiivrit ja alla 16.a (16 
k.a) turvavesti. Riietus vaba- viisakas.

*Kõigil võistlusterritooriumil viibijatel palume hoida teineteisega turvalist distantsi, suhtuda 
täie tõsidusega isiklikku kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse 
meetmetesse. 

*Haigusnähtudega isikute võistlusel osalemine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus 
haigusnaähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata. 

*Võistluspaika lubatakse võistluse korraldajad, osalejad, osalejate taustajõud ja 
pealtvaatajad. Koguarv ei tohi ületada 5000 isikut võistluse kohta. Vajadusel on korraldajal 
õigus piirata kohalviibivate pealtvaatajate arvu. 



*Hobuautode parkimisel palume jälgida kohapealseid juhiseid tagamaks kõigile piisavalt 
ruumi hobustega toimetamiseks ja distantsi hoidmiseks. 

*Jälgige covid-19 kehtivaid piiranguid  kriis.ee 

Autasustamine: 

Auhinnatseremoonia toimub vahetult peale takistussõidu lõppu.

Registreerimine: 

Hiljemalt 19. juuli 2021 kell 00:00 e-mailile info@tagadi.ee Registreerimisel märkida, kas 
osalete eesti tõugu hobusega; kas täku, mära või ruunaga. Võistleja ja hobuse nimi ning 
vanus. 

Hobuste majutus: 

Hobustele on tasuta majutusvõimalus kogumisaedadest väliboksis, koos vee ja heinaga, kuni 
kohti jätkub.

Parkimine: 

Parkimine on korraldatud nii, et hobusega osaleja saab mugavalt parkida hobuse väliboksi 
juurde. Vabade kohtade olemasolul.

Vastutus: 

Õnnetuse puhul helistada telefonil 112

Kontaktisik kohapeal: 

Key Kunman 5129686 

Täiendav info: 

Käesolev takistussõidu treeningvõistlus on mõeldud ennekõike eesti tõugu hobustele. See 
võistlus toimub ürituse raames “2. Eesti tõugu hobuste treeningpäev Tagadil”. See päev 
sisaldab lisaks takistussõidule veel koolisõidu demonstratsioonesinemist, noorhobuste 
hindamist, hindamise koolitust ja Haldja Viinalass loengut. Tutvu lähemalt ürituse 
üldjuhendiga. 
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