
    

     

IV EESTI HOBUSE 

EESTI HOBUSTE RATSAVÕI

Toimumise aeg  ja koht:  10
    Pärnumaa
Võistlustingimused:   muruväljak, soojenduseks 
Võistluste korraldajad:  EHS,  C.R.Jakobsoni Talumuuseum, Vändra RSK
Võistluse direktor:  Maila Kukk     
Kohtunikud:   Reet Jänes
Sekretariaat: Margit Asu
 Sekretariaat avatak

Rajameister:              Kristiina Raudnagel
Veterinaaria:   Leena Gerz   tel.52 20335
 Võistlustel lubatakse osaleda hobuste

hobuste
nõutav pass ja kehtiv gripi vaktsineerimine.

Arstiabi:     info sekretariaadist, 112
Osavõtu tingimused: Terve, vähemalt 4 a eesti tõugu

võistlusvorm ja 

kooli

vaba
Üks hobune võib teha 
klassides (
rakendivõistluses 

Võistlusklassid ja näitus: Ala nr 
                            Ala nr 
                                                  Ala nr 
    Ala nr 

                                                   Ala nr 
    Ala nr 
 
Registreerimine                    Hiljemalt
    ERL'i registreerimislehel. 
    täkkudele või märadele!

Hobuste majutus:               Majutust ei toimu.

Inimeste majutus: Võimalus telkida muuseumi territooriumil ja selleks ettenähtud kohas
Autasustamine:           Auhinnafond 
            Autasustamine toimub
    diplom ja rosett.
    EHS
    auh
    25

      

       

EESTI HOBUSE PÄEV

Suure-Tamme talu
 
Janika Mägi Reiu tall

EESTI HOBUSTE RATSAVÕI STLUS 
JUHEND 

10.08.2014.  C.R Jakobsoni Talumuuseum, Kurgja küla,Vändra vald, 
Pärnumaa 
muruväljak, soojenduseks muruväljak. Koolisõidu väljaku mõõtmed: 20x 40m
EHS,  C.R.Jakobsoni Talumuuseum, Vändra RSK  
Maila Kukk     (tel. 56 61 35 66) 
Reet Jänes, Milja Ardla, Kristiina Raudnagel 
Margit Asu  (tel. 53 42 60 40) 

ekretariaat avatakse 30 min enne võistluse algust ja suletakse 30 min pärast viimase ala lõppu.

Kristiina Raudnagel 
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. 
info sekretariaadist, 112 

erve, vähemalt 4 a eesti tõugu hobune. S
võistlusvorm ja kuni 16-aastastel ratsutajatel kohustuslik turvavest

koolisõit). Rakendispordis nõutud kostüüm ja peakate, vanker ja rakend 
vaba. Rakendisõidus kutsari vanus alates 16 a ja abi alates 14 a

ks hobune võib teha kaks starti. Juhul, kui hobune stardib 
klassides (60 cm , ABC 2 või tünnisõidus), on lubatud hobuse osalemine
rakendivõistluses (kuid mitte üle kolme stardi päevas)
Ala nr 1. Koolisõit. Handicap skeem ABC 2 
Ala nr 2.       Eesti tõugu täkkude ja märade näitus
Ala nr 3.  Takistussõit 60 cm;  kahefaasiline  
Ala nr 4. Takistussõit 80 cm ; Derby, derby takistused

Ala nr 5.  Tünnisõit 
Ala nr 6. Rakendivõistlus; täpsussõit krossi elementidega

Hiljemalt 07.08.2014  e-mailile:  margit.asu@mail.
ERL'i registreerimislehel. Ülesandmisel kindlasti m
täkkudele või märadele! 

Majutust ei toimu. 

Võimalus telkida muuseumi territooriumil ja selleks ettenähtud kohas
Auhinnafond moodustub auhinnarahadest ja sponsorite auhindadest.
Autasustamine toimub hobustel iga ala lõpus, võitjale tekk, viiele paremale
diplom ja rosett. 
EHS toetab takistus -, kooli-, tünni,-  ja rakendisõidu võistlusalasid 
auhinnafondiga 450 eurot, st 90 eurot ala kohta , mis jaguneb järgnevalt: 30
25-20-10-5.  

           

ÄEV 
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Janika Mägi Reiu tall 
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Eesti tõugu täkkude ja märade näitus 
 
takistused kuni 60 cm 

äpsussõit krossi elementidega 

margit.asu@mail.ee  
Ülesandmisel kindlasti märkida ala sh. näitusering 

Võimalus telkida muuseumi territooriumil ja selleks ettenähtud kohas.  
auhinnarahadest ja sponsorite auhindadest. 

iga ala lõpus, võitjale tekk, viiele paremale

ja rakendisõidu võistlusalasid  kokku 
, mis jaguneb järgnevalt: 30-



    

     

IV EESTI HOBUSE 

Eesti hobuste kooli-  ja takistussõitu toetavad e

• Koolisõidu võitjatele üllatusauhinnad
• Parkuuri 60cm  võitjale on auhinnaks
• Miniderby võitjatle üllatusauhinnad Reiu
• Tünnisõidu kolmele parimale ü

• Rakendisõidu võitjatele üllatusauhinnad 
• Kolmele parimale loogarakendile paneb 

 
Vastutus:  Korraldajad ei võta endale vastutust materiaalsete või füüsiliste kahjustuste eest. 
  soovitavad omada kindlustust. 
Muu info:  Stardijärjekorrad avaldatakse hiljemalt 09

  Töötoad on avatud: 11.00
  Avatud kirbuturg. Uue ja vana ratsavarustuse müük
 

 
Kell 10.00    Ala nr 1. 
      

    
  Skeem ABC 2:   http://tuleratsutama.com/wp
  Skeem A4: 
     

Kell 12.00        Ala nr 2.  
     
Ori.Kell 13.00   Ala nr 3.
    
  Ala nr 4. 
    
Ori.Kell16.00      Ala nr 5.
     
Ori.Kell 17.00      Ala nr 6.
     
 
 
 

 
 

 

      

       

EESTI HOBUSE PÄEV

Suure-Tamme talu
 
Janika Mägi Reiu tall

ja takistussõitu toetavad esemeliste auhindadega sponsorid:  

võitjatele üllatusauhinnad firmalt "Merka Ilusalong OÜ" 
võitjale on auhinnaks üllatuskingitus firmalt Ratsavarustus 24

üllatusauhinnad Reiu Tallidelt. 
Tünnisõidu kolmele parimale üllatusauhinnad. 

võitjatele üllatusauhinnad firma "Sadulaauto"  poolt.  
oogarakendile paneb auhinnad välja Maie Kukk. 

Korraldajad ei võta endale vastutust materiaalsete või füüsiliste kahjustuste eest. 
soovitavad omada kindlustust.  

ekorrad avaldatakse hiljemalt 09.08.2014  www.hobumaailm.ee

Töötoad on avatud: 11.00-16.00. 
Avatud kirbuturg. Uue ja vana ratsavarustuse müük 

Võistluste kava 

1.  Koolisõit. Handicap. Skeem  ABC 2 /A4
 Skeemi valik vaba. Autasustamine ühes arvestuses.

 Stardimaks: 10 €   
Skeem ABC 2:   http://tuleratsutama.com/wp-content/uploads//2014/01/ABC2.pdf
Skeem A4:  http://tuleratsutama.com/wp-content/uploads//2014/01/A4.pdf

.   EESTI HOBUSE PÄEVA avamine ja  
 eesti hobuste näitus talu hoovil 

.  Takistussõit 60 cm, Art. 274.5.3.   
 Stardimaks: 10 € 

  Miniderby 80 cm, Art. 238.2.2.         
 Stardimaks:10 €     
5. Tünnisõit.                                                                  

 Stardimaks:10€                                                                      
.   Rakendisõit  - täpsussõit koos krossi elementidega.

 Stardimaks:10 € 

Kohtumiseni Kurgjal! 

           

ÄEV 

Tamme talu 

Janika Mägi Reiu tall 

 
Ratsavarustus 24 

 

Korraldajad ei võta endale vastutust materiaalsete või füüsiliste kahjustuste eest. Korraldajad 

www.hobumaailm.ee ja www.ehs.ee  

/A4   
hes arvestuses.                 

content/uploads//2014/01/ABC2.pdf 
content/uploads//2014/01/A4.pdf 

                                                                
                                                                      

äpsussõit koos krossi elementidega.      


