
             

EESTI HOBUSTE RATSAVÕISTLUSTE JUHEND

Toimumise aeg  ja koht: pühapäev, 20.08.2017 C.R Jakobsoni Talumuuseumis, 

                                              Kurgja küla,Vändra vald, Pärnumaa

Võistlustingimused: muruväljak, soojenduseks muruplats 

Võistluste korraldajad: EHS,  C.R.Jakobsoni Talumuuseum, Vändra RSK 

Võistluste direktor: Maila Kukk     tel. 56613566

Kohtunikud: Reet Jänes, Milja Ardla,

Sekretariaat: Margit Asu tel. 53 42 60 40  Sekretariaat avatakse 30 min enne võistluse 

algust, suletakse 30 min pärast viimast ala 

Rajameister:            Mikk Nõmm

Veterinaaria: Leena Gerz   tel.52 20335 Võistlustel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei

ole esinenud hobuste nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul. Kõikidelt 

hobustelt on nõutav pass ja kehtiv gripi  vaktsineerimine.

Arstiabi: info sekretariaadist, 112

Osavõtu tingimused: - võistlema on lubatud vähemalt 4 a eesti tõugu hobune

-sportlastel kohustuslik võistlusvorm, kuni 16-aastastel ratsutajatel 

 kohustuslik turvavest (va. koolisõidus)

-üks hobune võib teha üldjuhul kaks starti. Juhul, kui hobune stardib 

kergemates klassides (60 cm , ABC 2 või tünnisõidus), võib hobune osaleda 

veel ühel alal ( st. hobusel kokku mitte üle kolme stardi päevas).

Võistlusklassid :              1.     Koolisõit              skeem ABC1 avatud klass eesti tõugu hobustele

                                   2.     Koolisõit           skeem ST2 avatud klass eesti tõugu hobustele 
                                            eraldi arvestus
                                            a)  EHS eesti tõugu hobuste tõuraamatu 4 a. hobustele
                                            b) EHS eesti tõugu hobuste tõuraamatu 5  a. hobustele

                                       Päeva avamine, eesti hobused ja Linnutaja                                     
                                      
                                                        Laste kepphobuste võistlus, võib võtta kodust kaasa oma hobuse!
                                           Registreerimine kohapeal.  Eriauhind parimale oma aretatud kepphobusele!
                                                 

                                                 3.       Takistussõit  50- 60 cm  kahefaasiline, avatud eesti tõugu hobustele

                                                              eraldi arvestused EHS eesti tõugu hobuste tõuraamatu 

                                                              4 aastastele ja 5  aastastele  eesti tõugu hobustele
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4.       Takistussõit  70 - 80 cm , puhtus-kiirus,avatud eesti tõugu hobustele

.                                                   5.       Tünnisõit

                                                    6.       Hüppevõimsus , algkõrgus 95 cm, avatud eesti tõugu hobustele

                                                    

                                        VII Eesti Hobuse Päeva eesti tõugu täku 2017  väljakuulutamine

                                                               Loogarakendi demonstratsioon

                                                    

Registreerimine                   Hiljemalt 18.08.2017  margit.asu@mail.ee 

                                              Soovitav kasutada ERL registreerimislehte.  

                                              Märkida kindlasti ala. 

Stardijärjekorrad avaldatakse hiljemalt 19.08.2017  portaalis 

www.hobumaailm.ee  ja EHS-i kodulehel www.ehs.ee 

Hobuste majutus:                Majutust ei toimu.

Inimeste majutus:               Võimalus telkida muuseumi territooriumil ja selleks ettenähtud kohas

Autasustamine:         Auhinnafond auhinnarahadest ja sponsorite auhindadest. 

        Autasustamine toimub iga ala lõpus, avatud arvestuses võitjale hobutekk, 

                                              viiele paremale hobusele rosett.

Eesti Hobusekasvatajate Selts toetab takistus - ja koolisõidu võistlusalasid sh. eraldi arvestusi EHSi eesti tõugu

hobuste tõuraamatu noorhobustele - 100 eurot ala kohta  (30-25-20-15-10).

Esemeliste auhindadega toetavad eesti hobuse sõbrad ja sponsorid: 

Evi Aidberg, Reiu Tallid ja Janika Mägi, Hellar ja pojad, Suuretamme ratsatall.jt.
.
Publiku auhind stiilseimale võistluspaarile!

Võistluste kava:

Kell 10.00 1. Koolisõit. Skeem  ABC1 Avatud klass.                   
Stardimaks: 10 €    

2. Skeem ST2 avatud klass Eraldi arvestused EHS-i tõuraamatu 

4 aastastele ja 5 aastastele eesti tõugu hobustele. Stardimaks: 10 eur

           13.00      3. Takistussõit 60 cm, art. 274.5.3  kahefaasiline. Avatud klass. 
     Eraldi arvestused EHS-i tõuraamatu 4 aastastele ja 5 aastastele 
     eesti tõugu hobustele.Stardimaks: 10  €
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13.15 -13.45    Puuhobustega takistussõiduvõistlus kuni 5 aastastele lastele

14.00 -14.30    Puuhobuste takistussõiduvõistlus 6-10 aastastele lastele
 Igale osalejale väike üllatus!
Võitjale rosett ja pildistamine koos lemmik eesti hobusega.

        
                          4.70-80 cm puhtus-kiirus.Art.238.2.1

      Stardimaks: 10  € 

                          5. Tünnisõit       
       Stardimaks: 10  € 

   ~         16.00   6. Hüppevõimsus, algkõrgus 95 cm, art. 246.1. ümberhüpetele. 
                              Stardimaks: 10  € 

                             
                                                               
Muuseum on külalistele lahkelt avatud!

C.R.Jakobsoni Talumuuseumi töötoad on avatud:11.00-16.00 väikese tasu eest.

Hobuvarustuse ja hobutemaatiliste asjade müük !

VÄIKESED HOBUSED, SUURED EMOTSIOONID!

Eesti hobuse sõbrad, kohtume jälle Kurgjal !
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