
 

 

 

                

 

  IX  EESTI HOBUSE 
             PÄEV 

  

         IX  EESTI HOBUSTE PÄEVA RATSAVÕISTLUSTE JUHEND 

Toimumise aeg  ja koht:  pühapäev, 18.08.2019 C.R. Jakobsoni Talumuuseumis,  

                                               Kurgja küla, Põhja-Pärnumaa vald,  Pärnumaa 

Võistlustingimused:   muruväljak, soojenduseks muruplats  

Võistluste korraldajad: EHS,  SA Eesti Maaelumuuseumid, Vändra RSK  

Võistluste direktor:  Maila Kukk     tel. 56613566 

Peakohtunik:                            Maie  Kukk      tel. 55642117 

Sekretär:                                    Merilin Meri    tel. 52 37519    

                                                    Sekretariaat avatud 30 minutit enne esimese võistlusala algust ja  

                                                    suletakse 30 minutit peale viimase ala lõppu.                   

Rajameister:               Maila Kukk  

Veterinaaria:   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. 

Arstiabi:    info sekretariaadist, 112 

Osavõtu tingimused: - võistlema on lubatud vähemalt 4 a eesti tõugu hobune 

- sportlastel kohustuslik võistlusvorm, kuni 16-aastastel ratsutajatel  

 kohustuslik turvavest (va. koolisõidus) 

- treeneri ja omaniku soovil võib hobune teha kolm starti 

Võistluspäeva kava :  

Avamine kell 12.00  võistlusväljakul, Linnutaja ansambel, tervitused, eesti hobuste tutvustamine  

rakendis- looga-ja sorirakend 

 

orient. kell 12.30          1.  Takistussõit    50- 60 cm  puhtus-kiirus, art.238.2.1, avatud eesti  hobustele, 

                                           stardimaks 10 eur  

                                       lisaks eraldi arvestused:  

                                   - 4 aastastele eesti hobustele  

                                   - 5  aastastele eesti hobustele 

                                           Auhindamine.  

                                      2. Koolisõit, skeem ABC1,  avatud klass eesti tõugu hobustele, stardimaks 10 eur 

                                       lisaks eraldi arvestused:  

                                   - 4 aastastele eesti hobustele  
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                                   - 5  aastastele eesti hobustele 

                                          Auhindamine 

3.                            Takistussõit  70 - 80 cm, art. 269 , tõusva raskusega parkuur, stardimaks 10 eur 

4.                            Laste kepphobuste võistlus  Kaasa võib võtta kodust  oma kepphobune! 

                               Lapsed võistlevad vanuseklassides 3 kuni 5 aastased ja 6 kuni 12 aastased. 

                               Eriauhind parimale oma meisterdatud-aretatud kepphobusel mõlemas arvestuses.  

                               Rosetid igale osalejale! 

                               Lastele mänge ja tegevust terveks päevaks! Huvitavad töötoad! 

5.                            Hüppevõimsus , art. 246.1, algkõrgus 90 cm, stardimaks 10 eur 

                               Sponsor REIU TALL - võitjale uhke takistus! 

                               Publiku lemmiku väljakuulutamine! 

                                

6. Tünnisõit           Ilma stardimaksuta. Rosetid ja auhinnad kolmele paremale! 

                                                                                                                   

Registreerimine:    Hiljemalt 15.08.2019,  e-posti aadressil: merilin.meri@mail.ee 

                                 Stardijärjekorrad avaldatakse hiljemalt 17.08.2019  portaalis www.hobumaailm.ee  ja 

                                 EHS-i kodulehel www.ehs.ee  

Hobuste tallikohad: Tallikohti hobustele ei pakuta.  

Autasustamine:       Auhinnafond auhinnarahadest ja sponsorite auhindadest.  

                       Autasustamine toimub iga ala lõpus, võitjale  

                                 (sh. ka 4 ja 5 aastaste hobuste arvestuste võitjatele)  

                                  hobutekk, esemeline auhind, viiele paremale hobusele rosett. 

                                  Eesti Hobusekasvatajate Selts toetab takistussõiduvõistlust ja koolisõitu 

                                  auhinnafondiga  1000 eurot,  100 eur ala kohta (30-25-20-15-10). 

 

Päeva kaunistab  muusika ja lood eesti hobustest! Hobutarvete müük Reiu Tallilt! 

Hobuvarustuse ja hobutemaatiliste asjade müük.  

C.R.Jakobsoni Talumuuseumi töötoad on avatud:11.00-16.00 väikese tasu eest. 

Kontakt: EHS Krista Sepp 53 407095 

 

                 KOHTUMISENI KURGJAL! 

 

 

http://www.hobumaailm.ee/
http://www.ehs.ee/

