Eesti tõugu hobune spordis 2014
Ka tänavu on Eesti Hobusekasvatajate Seltsi (EHS) eesti hobuste kasvatajate haruselts otsustanud toetada
eesti tõugu hobuste (ei laiene A- ja B-registri hobustele) veelgi enamat kasutamist spordis. Läbi spordi
saame tõestada meie hobuste suutlikuse püsida konkurentsis (võrreldes nii teiste ratsaponide, kui ka
sporthobustega)ning esitleda eesti tõugu hobuseid takistussõidu, koolisõidu, kestvusratsutamise,
kolmevõistluse ning rakendispordi publikule ja sportlastele.
Eesmärgiks on suurendada huvi eesti tõugu hobuste omamise ja kasutamise vastu ning seeläbi elavdada ka
müügiturgu.
Takistussõidu ja koolisõidu osas toetame treeningvõistluste korraldamist. Toetus makstakse välja võistluse
korraldajale protokolli alusel, 4-8 aastaste EHS-i tõuraamatusse kuuluvate hobuste arvu järgi. Osalejateks
loetakse ainult võistluse lõpetanud. Arvesse lähevad võistlused, kus on üle 3 võistleja väljaspoolt korraldaja
talli. Võistluse juhend ja tulemused peavad olema kättesaadavad www.ratsanet.ee või
www.hobumaailm.ee lehel. Toetusemääraks on 5 eurot hobuse kohta, sõltumata hobuse startide arvust
sellel võistlusel.

Kestvusratsutamises on eesti tõugu hobusega startijatele välja pandud auhinnad tänavusel neljal võistlusel.
Startida on võimalik kolmes erinevas arvestuses ja igas arvestuses on kahele parimale edukalt finišeerunud
eesti tõugu hobusele auhind 20 eurot.





27.04.2014 - Arma Kestvusratsutamine
14.06.2014 - Ohtu Rännak
19.07.2014 - Ubajärve Rännak
12.10.2014 - Ponide EMV Ellamaal

Kolmevõistluses on 2014. aastal neli võistlust, kus kahes erinevas arvestuses on auhinnad kahele parimale
eesti tõugu hobusega lõpetajale. Auhind hobuse kohta 30 eurot. Kolmevõistluse NH tsempionaadil on
lisaauhinnad.





7-8.06 Saksa talus ERL Karikasarja etapp ja EMV Noored
05.07 Niitvälja Karikas, ERL Karikasarja etapp
02-03.08 Saksa talus Noorhobuset ts., Harrastajate mv, Karikasarja etapp
29-31.08 Koordi tallis EMV seeniorid, juuniorid, ERL Karikasarja etapp

Rakendispordis on auhinnad välja pandud seitsmel võistlusel kahele parimale eesti tõugu hobusele kolmes
erinevas arvestuses. Auhind ühehobuse rakendiga 35 eurot, paarisrakendiga 50 eurot.








24.-25.05 Suur ja Väike Karikas I etapp, Juurimaa
21.06 Väike Karikas II etapp, Pärna talu
04-06.07 Suur Karikas II etapp, Saksa RK
19.07 Väike Karikas III etapp, Saaremaa
02.-03.08 Suur Karikas III etapp, Kärdla
30.08 Väike Karikas VI etapp, Reiu
12.-14.09.2014 MV Rakendispordis, Saksa RK

Lisaks on EHS tähelepanu pööranud ja eriauhinnad välja pannud alljärgnevatel võistlustel:


EHS Karikasari kooli- ja takistussõidus - eesti tõugu hobustele on eriarvestus TS-s 60-80cm
parkuuris ja KS A-skeemis. Auhinnad kolmele parimale vastavalt 35-20-15 eurot. Kuue etapi
auhinnafond kokku 420 eurot. Karikasarja üldjuhend www.ehs.ee lehel, võistluste juhendid
www.hobumaailm.ee ja www.ratsanet.ee –s.

I etapp
II etapp
III etapp FINAAL

Takistussõit
07. juuni Särevere
21. juuni Sammuli
21. september Särevere

Koolisõit
08. juuni Särevere
27. juuli Koeravere, Lääne-Virumaa
20. september Särevere



Eesti meistrivõistlused koolisõidus ja takistussõidus 26.-29.juunil Harjumaal Ruila tallides.
Arvestused erinevatele vanuseklassidele, eriarvestused harrastajatele ja lasetele.
(https://ratsanet.ee/system/files/333/Ajakava_tabel_2014.pdf?1400656899). Täpsem ajakava ja
juhendid www.tallinnhorseshow.ee ja www.ratsanet.ee lehel. EHS-i poolt eriauhinnad parimatele
eesti tõugu hobustele.



Noorte Ratsaponide ja Eesti tõugu hobuste Tšempionaat 23.-24. augustil Kukrumäel, Harjumaal.
Kavas 4-6aastaste noorhobuste stardid takistussõidus ja koolisõidus. EHS premeerib iga
vanuseklassi kompleksarvestuses 25% paremate hulka jõudnud eesti tõugu hobuste omanikke ja
iga vanuseklassi kompleksarvestuse võitjat tšempionipreemiaga 200€. Võistluse juhendi leiate
www.hobumaailm.ee ja www.ratsanet.ee lehel t.

Auhinnarahad (sisaldavad KM-i) makstakse välja arve alusel MTÜ-le, OÜ-le või FIE-le, eraisikutele
avalduse alusel, kuid sellisel puhul peetakse väljamaksest kinni eraisiku tulumaks.

Eesti Hobuse Päev

Tänavu toimub IV Eesti Hobuse Päev Kurgjal C.R. Jakobsoni talumuuseumis
pühapäeval, 10. augustil.
Kavas:
Koolisõit A-skeem
Takistussõit - 60cm
Eesti tõugu täkkude ja märade näitus
Takistusõit 80cm Derby (derby tõkked kuni 60cm)
Western tünnisõit - start on paarides
Rakendivõistlus - täpsussõit krossi elementidega
Avatud töötoad ja õpitoad.
Täpsem info tulemas www.ehs.ee lehel, juhend www.hobumaailm.ee ja www.ratsanet.ee lehel.
Kohtumiseni Kurgjal!

