
CARL ROBERT JAKOBSON-i NIMELINE 

HOBUKÜNNIVÕISTLUS, 

EESTI KÜNNIMEISTRIVÕISTLUSED 2018 

 
 
 
 
 
Toimumise aeg ja koht    15.September, Kehtna Mõisa põldudel, Kehtna, Raplamaa.  

                                                  Kell 10:00                      Proovikünd  

                                                  Kell 11:00                    Võistluskünd 

 Võistlustingimused          Kõrremaa, 5X35m (võistlusväljak), Proovikünd 5x15m. 

Võistluste korraldajad    MTÜ Kaspar Järvala Künniklubi, Eesti Künniselts.                   

Peakohtunik                      Taavi Võsa, Eesti Taimekasvatuse Instituut (Tel. 5330 6570) 

Võistluste  Kohtunik           Madis Kiiver   Telefon 5267064 

Kohtunike kogu                 Valitakse vaid protestide ja vaidluste korral kohapeal olevate  

                                                  SÕLTUMATUTE künni ja hobuinimeste hulgast. 

Sekretariaat                      Avatakse 1 tund ennem võistluse algust ja suletakse 1 tund peale  

                                                 Võistluste lõppu.  

Osavõtu tingimused        Hobune peab olema terve ja võimeline atra vedama,       

                                             võistlejatel kohustuslik puhas ja võistluslik riietus, muud nõuded on   

                                                   lisatud juhendi alla reeglistikku. 

Stardimaks                         Stardimaksuks on 20. eurot 

Autasustamine                 Võitjale läheb Carl Robert Jakobsoni auks tehtud rändkarikas ja kolmele           

                                             parimale lisaks karikatele ka lisaauhinnad. 

Registreerimine               Registreerimine hiljemalt 12 September , aadressile   

                                            kiivermadis@gmail.com  , märkides juurde Hobuse nimi/vanus/sugu/ 

                                            omanik. Kes temaga võistleb ja vastutab . 

Vastutus                            Korraldajad ei võta endale vastustust materiaalsete või füüsiliste   

                                             Kahjustuste  

                                            (sh õnnetused, vargused, haigestumised jms), mis võivad juhtuda  

mailto:kiivermadis@gmail.com


                                             Võistlejate  

                                            hobuste, hobuseomanike, tallimeeste või esindajatega enne võistlusi,  

                                            võistluste ajal või peale võistlusi. Korraldajad soovitavad omada  

                                             Kindlustust. 

 

VÕISTLUSE KAVA 

 

 

Kell 10:00                      Proovikünd  

Kell 11:00                    Võistluskünd 

LISAINFO VÕISTLUSE KOHTA 

Avavagu koosneb kolmest ringist ehk kuuest vaost,alustatakse minimaal sügavusega mis on 

lubatud eeskirjade järgi,/näit 12 cm /seejärel tagasi tulles ehk teine vagu tuleb künda kaldus 

põhjaga esimese vao suhtes,teine ring ehk kolmas vagu küntakse kolmveerand sügavusel ja teise 

vao peale.Tagasi tulles ehk neljas vagu küntakse esimese vao peale samuti kolmveerand 

sügavusel .Kolmveerand sügavuse all pean silmas lubatud suurimat sügavust kui see saab kokku 

lepitud. 

 

 

Seejärel tehakse täissügavusel 5 ja 6 vagu ehk kolmas ring 



 

Künni lõpetamine.Kui on jäänud künda kahe adra laiune riba siis minnakse esimese lõpu 

vaoga minimaalsügavusega ja tagasi täissügavusega,seejärel ümber platsi tühja adraga ning 

tagasitulles küntakse esimene minimaal sügavuses vagu maksimaalse sügavuseni ,et jätta 

lame vaopõhi ja lõpuvao külgedel ei oleks mättaid. 

 

 
 

 

 

 

Soovitaksin veel võistlus ja ka treeningala eraldada arusaadavalt pealtvaatajatele.Ja kindlasti 

künni peal käimine võistlejatel ei tohiks olla lubatud samuti.ka abilisele.Adrad võiks laiuse 

poolest jääda vabaks kas 8 või 10,12 jne tolli on ju hobuse omaniku valik.Ja veel 

paarisrakendil peaks olema eraldi arvestus kui keegi tuleb paariga. 

 

Ja muidugi oleks uhke kui järgiksime mingit riietuse stiili mis sobib kokku rakendiga näiteks. 

 

HINDAMISSKEEM 

 
1. Vagude sirgus 1-10 p  



2.Avavagu 1-10p  
3.Avavao kokkukünd 1-10p  
4.Künnisügavusest kinnipidamine 1-10p  
5.põhikünd 1-10p  
6.Tüü sissekünd , 1-10p  
7.lõpuvagu 1-10p  
8.põllu otsad 1-10p 
9.Inimese ja hobuse koostöö harmonia. 1-10p  
10 Ajalimiidist kinnipidamine.  
Ajalimiidi ületatud 10 min võrduks 1 miinus punktiga. 
 
 
 
Küsimuste korral helistada 5267064. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


