
VÕISTLUSJUHEND

1. Võistluse toimumise aeg ja koht
Pühapäev, 26. juuli 2009 Saaremaa Kihelkonna vald Haagi Lõugas kell 14.00
Viidad võistluspaika Kihelkonna-Veere maanteelt
2. Eesmärk

Ratsatriatloni   võistlus  on  üks  kolmeosalisest  võistlus-näitusest,  mille  eesmärgiks  on  eesti 
tõugu  hobuste  populariseerimine  läbi  tegevuse.  Ürituse  teised  võistlused  on 
vesternratsutamise  tünnisõit  17.  mail  ja  ratsaorienteerumine  4.  oktoobril.  Kogu  sarjast 
tehakse  film,  mis  peab aitama kaasa eesti  tõugu hobuste müügi  edendamisele   väljaspool 
Eestit.  Film  kajastab  eesti  tõugu  hobuse  põlvnemist,  tema  elu-olu  eesti  saartel  (turism, 
rannaniitude  hooldus  jne)  ja   läbi  antud  võistluste  eesti  tõugu  hobuse  erinevate 
kasutusvõimaluste  võistlusspordis.  Filmi  lisatakse  ka  arhiivikaadrid  Kuressaare  Lossi 
Päevadel toimunud rüütliturniiridest. DVD  valmib nii eesti- kui ingliskeelse diktoritekstiga ja 
on vabalt levitamiseks. 

Laiemaks eesmärgiks on elavdada Eesti ratsaspordi ja –triatlonielu omanäolise spordialaga. Anda 
noorsportlastele  innustust  oma kehaliste  võimete mitmekülgseks  arendamiseks  ja  staažikatele 
võistlejatele mitmekülgse sportliku ettevalmistuse realiseerimiseks.

3. Korraldajad
Võistlused korraldab MTÜ Saare Taluelu  koostöös Reinu ja Sülla  taluga.

4. Võistlusdistantsid
Ratsatriatlon toimub järgneva skeemi kohaselt:

 ujumine  meres  paralleelselt  kaldaga  250  m  (vee  sügavus  enamuses  mitte  üle  1.60, 
noortel 1.20; jooks või kõndimine ujumisdistantsil keelatud)

 jooks liivasel kaldaribal 2000 m
 ratsutamine liivasel kaldaribal 6 km, sellest esimesed 3 km traavis, viimane 3 km võib 

sõita galopis
5. Osavõtjad

Võistlus toimub meestele, naistele ning mees- ja naisveteranidele (alates 35. eluaastast). Eraldi 
arvestus noortele (kuni 15a tüdrukud ja poisid –  ujumisdistants 100 meetrit).
Kõik  hobused  võistlevad  ühes  arvestuses.  Parimatele  eesti  tõugu   hobustele  eriauhinnad. 
Võistelda võib nii omal kui renditud hobusel. Hobuste rentimiseks  (arv piiratud) võtta ühendust 
korraldajatega.

6. Osavõtumaks
Eelregistreerujail ei ole, kohapeal registreerujatel 50 krooni.

7. Võistlusele registreerumine
Et  tagada  võistluste  ladus  korraldus,  sportlaste  ning  hobuste  majutus  ja  transport,  palutakse 
võistlejail registreeruda kuni 25. juulini, viimane võimalus üks tund enne võistluste algust.

8. Dokumentatsioon ja riietus
Hobustel omanikel palume garanteerida  gripp-teetanuse vaktsineerimine, dokumendi esitamine 
ei ole kohustuslik. Riietus vaba, nõutav kaitsekiiver (kaska), kannuste kasutamine keelatud.

9. Autasustamine
Võitjaid autasustatakse diplomi ning esemeliste  auhindadega, hobuseid rosetiga.

10. Muud küsimused lahendab ja annab informatsiooni 
Aivar Kallas
tel 56490503
e-mail  aivar.kallas@gmail.com

mailto:aivar.kallas@gmail.com

