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Toimumise aeg ja koht: 28.08.2010, C.R Jakobsoni Kurgja Talumuuseumis, Vändra vald, 
Pärnumaa.  
         Võistlus toimub Kurgja Talupäevade Raames.  

Õhtul kell:18.00 esineb Siiri Sisask 

 Võistlustingimused:  muruplats, soojenduseks muruplats  

Võistluste korraldajad:  Vändra Ratsaspordiklubi, Eesti Hobusekasvatajate Selts 

Peakohtunik:     Milja Ardla 

Rajameister:     Kertu Ollema 

Assistent:      Raili Pillmann 

Võistluse sekretär:             Margit Asu, tel: 53426040 

Sekretariaat:      avatakse 30 minutit enne võistluse algust ja suletakse 30 minutit 
pärast  
         viimase parkuuri lõppu. 

Korrapidaja:      Ingrid Pruual 

Veterinaaria:     vet.arst Leena Gertz 
         Võistlusel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole esinenud 
hobuste   
         nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul. Kõikidelt hobustelt on 
nõutav pass  
         (kehtiv gripi vaktsineerimine!). Kõikide hobuste passid esitada 
sekretariaati  
         enne võistluse algust. 

Arstiabi:       info sekretariaadist või 112 

Osavõtu tingimused:  Terve, vähemalt 4 a hobune. Sportlastel kohustuslik 
võistlusvorm, kuni 16- 
         aastastel ratsutajatel kohustuslik turvavest. 

Autasustamine:     hiljemalt 15 minutit peale iga ala lõppu hobustel.  
Autasustatakse viite  
                                               sportlast,kui osalejaid on kuni kümme,siis vähemalt kolme 
sportlast. 
       Auhinnafond 75% stardimaksudest. 
   

TORI HOBUNE 2010 Karikasari: Auhinnafondile lisandub igas tori 
tõugu hobuste võistlusalal auhinnaraha 1000 krooni (500-300-200).  
Viiele paremale lisaks diplom ja hobustele rosetid. 



EESTI HOBUNE 2010 Karikasari: Auhinnafondile lisandub eesti 
tõugu hobuste võistlusalal auhinnaraha 1000 krooni (500-300-200).  
Viiele paremale lisaks diplom ja hobustele rosetid. 

 Registreerimine:     Hiljemalt 26.08.2010. e-mailil: margit.asu@mail.ee 
                          Ülesandmisel KINDLASTI märkida eraldi tori ja eesti tõugu 

hobused.  

Hobuste majutus:             Võistluskohast 10 km. Käära Tallid puhketalu Tel:5086784 

Vastutus:       Korraldajad ei võta endale vastutust materiaalsete või füüsiliste 
kahjustuste  

eest (sh. õnnetused, vargused, haigestumised jms. mis võivad 
juhtuda võistlejatega, hobustega, hobuseomanikega jne. enne 
võistlusi, võistluste ajal ja peale võistlusi). Soovitame omada 
kindlustusi. 

  
Märkus:       Juhendis määratlemata küsimused lahendatakse peakohtuniku 
ja korraldajate  
         poolt kohapeal.    

Muu informatsioon:  Samaaegselt toimub ERL-i kalenderplaani võistlus Vändra Karikas 
2010. 

Juhend www.ratsaliit.ee või www.hobumaailm.ee . 
 
 
Võistluse kava:                                      
                                                                            
Kell 10.00      Parkuur nr. 1  –  80 cm.  Puhtus-kiirus. Art.238.2.1 Stardimaks:100. - 

        c) Eesti tõugu hobustele (ratsaniku vanus piiramata) 
                d)  4-5 aastased tori tõugu hobused 

 
Parkuur nr. 2b – 100 cm.  Kahefaasiline Art.274.5.3  Stardimaks: 
150.- 
4-5 aastased tori tõugu hobused 

 
Parkuur nr. 3b– 110 cm.  Ümberhüpetele.Art.238.2.2 Stardimaks: 

150.- 
Tori tõugu hobused 

 
                            Parkuur nr. 4b- 120 cm.Tõusva raskusega.Jokkeriga.Art 269 
Stardimaks: 200.- 

Tori tõugu hobused 
 

Võistluse algus kell 10.00. Järgmiste parkuuride algusajad sõltuvad osavõtjate arvust. 
Korraldajad võivad artiklitesse teha muudatusi vastavalt vajadusele.  
   
 


