
 
 
 
 
 
 
 
 

Tori Karikasarja IV etapp „Tori hobune 2010” 
ja Särevere lahtised meistrivõistlused  

 takistus – ja koolisõidus 
 

 
Toimumise aeg:  Särevere, 11. september 2010 
 
Võistlustingimused: takistussõidu võistlusväljaku mõõtmed - 60 x 40 m, liiva väljak. 
 Koolisõiduväljaku mõõtmed 20x 60 m, liiva väljak 
 soojendusväljaku mõõtmed – 30 x 60 m, muru väljak 
 
Võistluste korraldajad: Järvamaa Kutsehariduskeskus ja  
                                                Eesti Hobusekasvatajate Selts 
 
Peakohtunikud:  Takistussõit - Kristjan Lepp 
    Koolisõit: 

Peakohtunik - Maiken Lepiste 
                                                Kohtunik -  Kadri Tammistu 
 

Võistluse peasekretär: Piret Hommuk tel.53419222,  e-mail: phommuk@yahoo.com  

 
Sekretariaat: avatud 1 tund enne võistluse algust ja 0,5 tundi pärast võistluse 

lõppu 
 
Rajameister:   Kristjan Lepp 
 
Osavõtu tingimused: Terve, vähemalt 4a. hobune. Sportlastel kohustuslik 

võistlusvorm. Kõikide hobuste passid esitada sekretariaati enne 
võistluste algust. Hobused peavad olema vaktsineeritud 
vastavalt ERL-I nõuetele. Tori tõugu hobustel nõutav pass või 
tõutunnistus.  

    Võistlus on ERL-i kalendriplaani väline! 
  

Majutus: Inimeste majutust ei korraldata. 
 Hobuste majutus 150 krooni päev on võimalik tellida e-mailil 

hele.kingisepp@jkhk.ee või telefonil  53497734  Hele 
Kingisepp   

  
Arstiabi:   info sekretariaadist või 112 



 
Veterinaaria: vet.arst Kaana Kala, tel 5205764, osavõtt vastavalt kehtivatele 

vet. nõuetele 
 
Vastutus:  Korraldajad ei võta endale vastustust materiaalsete või füüsiliste 

kahjustuste (sh õnnetused, vargused, haigestumised jms), mis 
võivad juhtuda võistlejate, hobuste, hobuseomanike, tallimeeste 
või esindajatega enne võistlusi, võistluste ajal või peale 
võistlusi.  Korraldajad soovitavad omada 
õnnetusjuhtumikindlustusi. 

 
Stardimaksud: Iga start 150,00-200,00 krooni 

NB! Juhul, kui soovitakse osaleda nii A kui B arvestuses, siis 
tuleb tasuda stardimaks mõlema arvestuse eest! 

 
Autasustamine: 25% osavõtjate üldarvust, kuid mitte vähem, kui kolm paremat.   

Tori hobuste arvestuses kutsutakse autasustamisele kõik 
auhinnasaajad.  
Takistussõidu avatud klassides kutsutakse autasustama viis 
esimest. Koolisõidu avatud klassides kutsutakse autasustamisele 
kolm paremat. Järgnevad kohad saavad auhinnaraha 
sekretariaadist. 

 
 
Auhinnad:   Auhinnafondid moodustuvad kuni 75% stardimaksudest. 

TORI HOBUNE 2010 KARIKASARI : Auhinnafondile 
lisandub igale tori tõugu hobuste võistlusalale auhinnaraha 
1000 krooni (500-300-200). Viiele paremale lisaks diplom ja 
rosett.  
Karikasarja toetab ratsatarvete kauplus Dietz OÜ  
 
Karikasarja TORI HOBUNE 2010 kolmele paremale 
hobuvarustuse auhinnad ja rosetid, võitjatele karikad ja 
hobutekid.  
 
Karikasarja arvestuses toimunud takistussõidu 
 EESTI HOBUNE  2010 kolmele paremale hobuvarustuse 
auhinnad ja rosetid, võitjale karikas ja hobutekk. 

 
Registreerimine: hiljemalt 8. september 2010 saata ERL registreerimisblankett e-

posti aadressile phommuk@yahoo.com 
 
Muu informatsioon: Täpsustatud ajakava ning esialgsed stardijärjekorrad avaldatakse 

peale osavõtjate registreerimist aadressil  www.jkhk.ee   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Võistluste kava: 11. september  2010   
 
  Kell 10.00 Parkuur 1.  70-80cm. Puhtus-kiirus. Art: 238.2.1  
    P1A avatud võistlus 
                                                P1B-eesti tõugu hobustele (ratsaniku vanus piiramata) 
                                                P1C- 4 ja 5 aastastele tori tõugu hobustele 
   Stardimaks 150,00EEK                          
 
  Kell 11.00 Skeem nr. 1  skeem A 19 
    S1A - avatud kõigile 
    S1B - avatud tori tõugu 6 aastastel ja vanematel hobustel 
   osalevatele harrastajatele ja noortele sünniaastaga 1988 ja 
   nooremad.������������	�
	��������	������������������
   Stardimaks 150,00EEK                         
 
  Kell 13.00  Parkuur nr.2. 90-100cm. Kahefaasiline. Art.274.5.3. 

P2A - avatud kõigile 
P2B – 4 ja 5 aastastele tori tõugu hobustele 

   Stardimaks 150,00EEK                         
   

Kell 14.00 Skeem nr. 2 LKergem, Skeem A8  
S2A- avatud kõigile 
S2B - 4 -5 aastastele ja esimest hooaega koolisõidus  võistlevatele tori 
tõugu hobustele 
Stardimaks 150,00EEK                         

 
  Kell 15.30 Parkuur 3. 110 cm. Kahefaasiline. Art. 274.5.3. 

P3A - avatud kõigile 
P3B – tori tõugu hobused 
Stardimaks 200,00EEK                         

 
kell 17.00  Skeem nr. 3, LRaskem, Skeem L 7 

S3A- avatud kõigile 
S3B-  tori tõugu hobused 
Stardimaks 200,00EEK                         

 
kell 16.00  Parkuur nr.4, 120 cm, art.238.2.2 ümberhüpetele 

P4A - avatud kõigile 
P4B - tori tõugu hobused 
Stardimaks 200,00EEK                         

Võistlusalade algusajad võivad muutuda v.a. nr.1. 
NB! Võistluste ajal töötab kohvik, kus on võimalik head ja paremat osta. 

Juhendis määratlemata küsimused lahendatakse kohtunike kogu ja korraldajate poolt 
kohapeal.  
 



 


