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EHS KARIKASARI TAKISTUSSÕIDUS 
„Tori hobune, Trakeeni hobune ja Eesti hobune 2016“ I etapp  

JUHEND 

Toimumise aeg ja koht:  Laupäev,  28.05.2016; Tori Hobusekasvanduse ratsaväljak 
         GPS koordinaadid: 58.480744 24.812131 

Võistlustingimused:    võistlusväljak 50 x 70 m, muru; soojendus muruväljak  

Võistluse korraldajad:  OÜ Tori Hobusekasvandus ja Eesti Hobusekasvatajate Selts 

Võistluse direktor:   Imre Sams, tel. 50 31 892 

Võistluse peakohtunik:  Piret Hommuk, tel. 53 419222  

Rajameister:     täpsustamisel 

Peasekretär:     Gea Kiudorf, tel 56 680766, gea.kiudorf@gmail.com     

Sekretariaat:     avatud 1 tund enne võistluse algust kuni 30 minutit peale võistluse lõppemist. 

Korrapidaja:  Katrin Pruul 

Arstiabi:       info sekretariaadist või telefonilt 112 

Veterinaaria:     Marina Klaassen, telefon 56 470083; 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. 
Autasustatakse 25% osavõtjate üldarvust, kuid mitte vähem kui 5 paremat.  
Erandjuhul, kui osavõtjaid on kuni 10, autasustatakse minimaalselt kolme sportlast.  
Autasustamisele kutsutakse kuni viis paremat sõiduarvestuses ja lisaks vastavalt kuni  
viis paremat eesti, tori ja trakeeni tõugu hobust. 
Juhendis toodud auhinnafondid on minimaalsed ja võivad suureneda sõltuvalt osalejate 
arvust. 

Registreerimine:          kuni 24.05.2016 www.ratsanet.ee kaudu, eeldab sisse logimist.  
Hilisemad registreerimised või muudatused - gea.kiudorf@gmail.com. 

Hobuste majutus:    Tori Hobusekasvanduses 10€ päev (ei sisalda heina).  
Info ja broneerimine info@torihobune.ee.  

Vastutus:      Korraldajad ei vastuta materiaalsete või füüsiliste kahjustuste (sh õnnetuste, varguste, 
haigestumiste jms), mis võivad juhtuda võistlejate, hobuste, hobuseomanike, tallimeeste 
või esindajatega enne võistlusi, võistluste ajal või peale võistlusi.  

          Korraldajad soovitavad omada vastavaid kindlustusi. 
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Täiendav info:     Info esialgsete stardijärjekordade ja täpsustatud ajakava kohta avaldatakse hiljemalt  
         27.05.2016 EHS kodulehel www.ehs.ee ja portaalis www.ratsanet.ee.  
 

 

 

VÕISTLUSE KAVA 

Laupäev, 28.05.2016, algusega kell 10.00 

Parkuur nr 1 60-80 cm, kahefaasiline. Art. 274.5.6  

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

      Stardimaks:  10€     
      Auhinnafond: min 50€, hobustele rosetid. 
      Lisaks EHS poolt kolmele paremale eesti ja tori tõugu hobusele rahaline auhind (25€/20€/15€) 
      ning esemelised auhinnad ja rosetid viiele paremale. 

 
Parkuur nr 2 90 cm, ümberhüpetele Art. 238.2.2 

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

Stardimaks:  15€     
Auhinnafond: min 50€, hobustele rosetid. 
Lisaks EHS poolt kolmele paremale eesti, tori ja trakeeni tõugu hobusele rahaline auhind  
(25€/20€/15€) ning esemelised auhinnad ja rosetid viiele paremale. 

 
Parkuur nr 3 100 cm, kahefaasiline. Art. 274.5.3 

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

      Stardimaks:  15€ 
      Auhinnafond: min 50€, hobustele rosetid. 
      Lisaks EHS poolt kolmele paremale tori ja trakeeni tõugu hobusele rahaline auhind (25€/20€/15€)  
     ning esemelised auhinnad ja rosetid viiele paremale. 
 
Parkuur nr 4 110 cm, ümberhüpetele. Art. 238.2.2 

      Avatud klass.  

      Stardimaks:  15€ 
      Auhinnafond:  min 50€, hobustele rosetid. 
      Lisaks toetajate eriauhind parimale tori tõugu hobusele ja parimale trakeeni hobusele. 
 
Parkuur nr 5 120 cm, ümberhüpetele. Art. 238.2.2 

      Avatud klass.  

      Stardimaks:  15€ 
      Auhinnafond:  min 50€, hobustele rosetid. 
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