
2. EESTI TÕUGU HOBUSTE TREENINGPÄEV TAGADIL

NOORHOBUSTE JÕUDLUSKATSED, 
TS TREENINGVÕISTLUS, KS DEMONSTRATSIOONESINEMINE,

SILVA SIIL, HALDJA VIINALASS

ÜLDJUHEND

Toimumise aeg ja koht: 

Reedel 23.07.2021

Algusega kell 10:00

Lõpp orienteeruvalt 18:00

Tagadi Treeningkeskus

(Tagadi koerte treeningkeskus, koerte seikluspark)

Aadress: Eesnõmme, Tagadi küla, Saku vald, Harjumaa 

(59.2110690, 24.7715690)

Ürituse hind: 

Päevapilet: EHS liikmele 5 €, mitteliikmele 10 €. TS registreerimistasu sisaldab 

päevapiletit. Noorhobusega jõudluskatsetel osalejale üritus tasuta. Maksmine toimub 

vaheajal sularahas.

Ürituse korraldajad: 



EHS ja Tagadi Treeningkeskus

Direktor: 

Krista Sepp

Moderaator: 

Key Kunman

Esineja:

Silva Siil

Hindaja:

Andres Kallaste

TS kohtunik ja KS demonstratsioonesinemise kommentaator:

Krista Raidmets

Koolisõidu demonstratsioonesineja:

Marii- Heleen Raidmets

TS Rajameister:

Kati Raidma

Loengu ettekandja: 

Haldja Viinalass

Sekretär: 

Sibelle Teeääre

sekretariaat: 

Avatakse kell 10

Ürituse tingimused: 

Kogu territoorium, kus on hobused, on piiratud 1,8 m kõrguse võrkaiaga!

Võistlusväljak: 51 x 81 m muruplats



Soojendusväljak: muruplats

Noorhobuste vabahüpeteks ja TS: täispuidust takistused (vähemalt 5 tk)

Peamaja: loeng

Kõikide mugavustega WC maja: (snäki- ja kohviautomaat töötab müntidega)

Parkla: korraldajatele, hobusega osalejatele, pealtvaatajatele

*koerte seikluspark ja laste mänguväljak

AJAKAVA: 

10:00 Silva Siil- minu hobuse ideaal

10:45 Noorhobuste jõudluskatsed

Hinnatakse 2-6aastaseid eesti tõugu täkkusid

Hinnatakse 2-6 aastaseid eesti tõugu märasid

Hinnatakse vanemaid hobuseid

VAHEAEG

12:30 Haldja Viinalass- Hobuste tõukuuluvuse selgitamine

13:45 Koolisõidu demonstratsioonesinemine

14:00 Takistussõidu treeningvõistlus

Silva Siil- minu hobuse ideaal:

Hommikul algab üritus Tagadi treeningkeskuse võistlusväljakul, kus pikaajalise 

hobusekasvatuse kogemusega Silva Siil räägib eesti tõugu hobusest läbi aegade.

Noorhobuste jõudluskatsed:

Piirkondlikud noorhobuste jõudluskatsed toimuvad Tagadi treeningkeskuses juba teist 

korda. Osalema on oodatud kõiki eesti tõugu hobuseid. (Samuti võib osalema tulla ka



araabia, trakeeni, tori ja eesti raskeveo hobusega.) Hinnatakse nii 2-6 aastaseid

noorhobuseid kui ka vanemaid. Parimatel 2-aastastel eesti tõugu täkkudel ja

3-aastastel eesti tõugu märadel on võimalus pääseda 18. septembril toimuvale Eesti tõugu

noorhobuste üleriigilistele jõudluskatsetele. Hobuseid hindab Eesti Hobusekasvatajate 

Seltsi juhatuse ja tõukomisjoni liige Andres Kallaste. Hobusel on nõutud valjad ja 

esitlejal vaba- viisakas riietus ning turvakiiver. Kaasa võtta hobuse pass. Tutvu 

täpsemalt jõudluskatsetel osalemise juhistega EHS kodulehel.

VAHEAEG

Vaheajal pakume peamajas kohvi ja kringlit. 

Haldja Viinalass- Hobuste tõukuuluvuse selgitamine:

Maaeluministeeriumi poolt tellitud uuringu: „Tori hobusetõu ja selle alampopulatsioonide

ning teiste kohalike Eesti hobusetõugude geneetiline analüüs ning nende sarnasuse või 

eristatuse võrdlus“ tulemustest teeb ettekande Haldja Viinalass, kes on üks selle uuringu

autoritest.

Koolisõidu demonstratiivesinemine:

Esitleme eesti tõugu hobust koolisõidus. Näidissõiduga esineb Marii- Heleen Raidmets 

hobusel Rokit. Krista Raidmets räägib meile, et Eesti tõugu hobune sobib väga hästi 

koolisõitu ja on võimeline seda tegema väga kõrgel tasemel. Marii- Heleen on 

mitmekordne Eesti meister poniklassis ja tema ema Krista on FEI Level 2 taseme treener.

Eesti tõugu hobuste takistussõidu treeningvõistlus:

Käesolev takistussõidu treeningvõistlus on mõeldud ennekõike eesti tõugu hobustele. 



Võistlus toimub kolmes klassis: kuni 40 cm, kuni 60 cm ja kuni 80 cm. 

Vaata täpsemat infot takistussõidu juhendist (hobumaailm).  

Registreerimine noorhobuste jõudluskatsetele: 

Hiljemalt 19. juuli 2021 kell 00:00 e-mailile info@tagadi.ee

Registreerimisel märkida, mis tõugu hobusega osalete; kas täku või märaga; hobuse 

nimi ja 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 

mailto:info@tagadi.ee
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