
 

 

 

 

 

 

Tori Karikasarja „Tori hobune 2010” 

III etapp koolisõidus 
 

Toimumise aeg ja koht: 11. juuni, reede, 2010, Särevere, Järvamaa Kutsehariduskeskuse 

     ratsaväljak 

 

Võistlustingimused: koolisõiduväljak 20x60 m, liivakate 

 soojendusväljak 40x60m liivakate 

 

Võistluste korraldajad: Järvamaa Kutsehariduskeskus ja  

                                                Eesti Hobusekasvatajate Selts 

 

Võistluse direktor:  Külli Marrandi, mob.53 450 406 e-mail: kylli.marrandi@jkhk.ee  

 

Peakohtunik:   Merle Männik 

 

Peasekretär: Therje Prohorova , mob.56 599 05 

Sekretariaat on avatud 1 tund enne esimese skeemi algust kuni 

30 min. peale võistluse lõppu. 

 

Registreerimine:  hiljemalt 8. juuni 2010  

Ülesandmised saata ERL-i uuel registreerimislehel   

 e-posti aadressile therje@infonet.ee 

 Info. 56 59 905 

 

Osavõtu tingimused: Terve, vähemalt 4 a hobune. Sportlastel kohustuslik 

võistlusvorm. Kõikide hobuste passid esitada sekretariaati enne 

võistluste algust. Hobused peavad olema vaktsineeritud vastavalt 

ERL-I nõuetele. 

    Võistlus on ERL-i kalendriplaani väline! 

 

Vet. arst:   Jana Kala  

 

Veterinaaria:  Võistlustel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole 

esinenud hobuste  nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul.     

 

Arstiabi: info sekretariaadist või 112 

 

Stardimaksud: Iga start 150.- krooni 

NB! Juhul, kui soovitakse osaleda nii A kui B arvestuses, siis 

tuleb tasuda stardimaks mõlema arvestuse eest! 
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Autasustamine: Autasustatakse 25% osavõtjate üldarvust, kuid mitte vähem, kui 

3 paremat.  

Tori hobuste arvestuses kutsutakse autasustamisele kõik 

auhinnasaajad.ja avatud arvestustes 3 paremat. 

 

Auhinnad:   Auhinnafondid moodustuvad kuni 75% stardimaksudest. 

Hobustele rosetid ja ratsanikele diplomid. 

Lisaks esemelised auhinnad  

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 ja  avatud 

arvestust toetab KUMA 

 

Hobuste majutus:. Järvamaa KHK ratsakompleksi tallis, 200 EEK ööpäev, sisaldab 

heina. Info Hele Kingisepp, tel. 5349 7734 või e-mail 

hele.kingisepp@jkhk.ee 

 

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 kindlustusi. 

 

Muu info: Toitlustus AGRI platsil. Stardijärjekorrad on nähtaval alates 

10.06.2010.a aadressil www.jkhk.ee 

 

Võistluste kava:    

Kell 11.00  Programm  nr.1, skeem A18  

A) Noored ratsutajad (kuni 21-aastased) ja harrastajad (ratsanik 

ei tohi olla sõitnud A klassist raskemaid skeeme) tori tõugu 

hobustel 

B) Avatud klass 

                          

   Programm  nr. 2, Skeem  A1 

A) 4-5 aastased ja esimest hooaega koolisõidus võistlevad tori 

tõugu hobused 

B) Avatud klass 

 

Programm nr. 3, Skeem  L9 

   A)Tori tõugu hobused 

B)Avatud klass 

 

Juhendis määratlemata küsimused lahendatakse kohtunike kogu ja korraldajate poolt kohapeal. 
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