
 

EHS KARIKASARI  
„Tori hobune, Trakeeni hobune ja Eesti hobune 2014“ finaal 

& 
Türi Valla Karikas takistussõidus 

JUHEND 

Toimumise aeg ja koht:  Pühapäev 21.09.2014; Järvamaa KHK, Särevere õppekoha ratsaväljak, Türi vald, Särevere 
Võistlustingimused:    võistlusväljak 70x60m, liiv; soojendusväljak 30x70m, liiv 
Võistluse korraldajad:  Türi vald, Järvamaa KHK, Eesti Hobusekasvatajate Selts ja MTÜ Särevere Ratsakeskus 
Võistluse direktor:   Külli Marrandi, telefon 5345 0406 
Võistluse peakohtunik:  Malle Einaste, telefon 501 2801  
Rajameister:     Renee Nüüd, tel 524 0112  
Peasekretär:     Piret Hommuk, tel 5341 9222, e-post phommuk@yahoo.com 
Sekretariaat:     avatud 1 tund enne võistluse algust kuni 30 minutit peale võistluse lõppemist 
Korrapidaja: Liis-Marii Hõbemets, tel  5691 6667 
Arstiabi:       info sekretariaadist või telefonilt 112 
Veterinaaria:     Ulvi Martin, telefon 517 9179. Osavõtt vastavalt kehtivatele vet.nõuetele. 
         Võistlustel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole esinenud hobuste nakkushaigusi  
         viimase 4 nädala jooksul.  
Osavõtu tingimused:  Vastavalt ERLi poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele ja EHS karikasarja 

üldjuhendile. 
Kõigil ratsanikel peab olema ERL poolt välja antud Rohelise Kaardi number ja kõik hobused 
peavad olema ERLis registreeritud (www.ratsanet.ee).  
Võistlevate ponide turjakõrgused peavad olema edastatud ratsaliitu, rohkem infot  
www.ratsaliit.ee/est/g156 (punkt 3). 

Autasustamine:    Vastavalt ERL Üldmäärustikule peale iga parkuuri lõppu hobustel. 
Autasustatakse 25% osavõtjate üldarvust, kuid mitte vähem kui viite paremat, kuni 10 osaleja  
korral vähemalt 3 paremat.  
Autasustamisele kutsutakse kuni viis paremat ja lisaks vastavalt kolm paremat eesti, tori ja  
trakeeni tõugu hobust. 
EHS-i karikasarja kokkuvõttes autasustatakse igas arvestuses 3 paremat - ratsanikele 
karikad ja esemelised auhinnad, võitjate hobustele tekid. 
„Türi Valla Meister 2014“ takistussõidus on parkuuri nr 5 avatud arvestuse võitja 

Registreerimine:    kuni 18.09.2014 www.ratsanet.ee kaudu, eeldab sisse logimist.  
Hilisemaks registreerimised või muudatused - phommuk@yahoo.com. 

Hobuste majutus:    Järvamaa KHK ratsakompleksis, 10,00 EUR päev (ei sisalda heina).  
Helle Kilk, tel. 5690 2668, e-mail helle.kilk@jkhk.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. 
Täiendav info:     Info esialgsete stardijärjekordade ja täpsustatud ajakava kohta avaldatakse hiljemalt  
  20.09.2014 portaalis www.hobumaailm.ee kodulehel. 

       Võistluse ajal avatud kohvik! 

Kinnitatud ERL-s 19.08.2014 
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VÕISTLUSE KAVA 

Pühapäev, 21.09.2014, algusega kell 10.00 

Parkuur nr 1  60-80cm, kahefaasiline. Art. 274.5.6  
a) Avatud klass (selle raames peetakse eesti tõugu hobuste karikasarja arvestust) 
b) 4-5a hobused (selle raames peetakse 4-5a tori tõugu hobuste karikasarja arvestust) 

      Stardimaks:  a) 10€   b) 10€  
      Auhinnafond:  esemelised auhinnad, hobustele rosetid. 

Lisaks EHS poolt kolmele paremale eesti ja tori tõugu hobusele rahaline auhind  
(35€ - 20€ - 15€) ja rosetid. 

Parkuur nr 2  90cm, kahefaasiline. Art. 274.5.3 
Avatud klass 

      Stardimaks:  15€ 
      Auhinnafond: 50€, esemelised auhinnad, hobustele rosetid. 
Parkuur nr 3  100cm, kahefaasiline. Art. 274.5.3 

Avatud klass (selle raames peetakse tori ja trakeeni tõugu hobuste karikasarja arvestusi) 
      Stardimaks:  15€ 
      Auhinnafond:  50€, esemelised auhinnad, hobustele rosetid. 

Lisaks EHS poolt kolmele paremale tori ja trakeeni tõugu hobusele rahaline auhind  
(35€ - 20€ - 15€) ja rosetid. 

Parkuur nr 4  110cm, ümberhüpetele. Art. 238.2.2 
Avatud klass (selle raames peetakse tori ja trakeeni tõugu hobuste karikasarja arvestusi) 

      Stardimaks:  15€ 
      Auhinnafond:  50€, esemelised auhinnad, hobustele rosetid. 

Lisaks EHS poolt kolmele paremale tori ja trakeeni tõugu hobusele rahaline auhind  
(35€ - 20€ - 15€) ja rosetid. 

Parkuur nr 5  120cm, puhtus-kiirus. Art. 238.2.1 
Avatud klass 

      Stardimaks:  15€ 
      Auhinnafond:  50€, esemelised auhinnad, hobustele rosetid. 
 
Toetajad:   
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