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RAPLAMAA RAKEND 2019  

RAKENDISPORDI KARIKASARI 2019 I ETAPP 

 

TOIMUMISE AEG JA KOHT: 

11-12.05.2019, Väljaotsa, Lau küla, Kehtna vald, Raplamaa 

GPS koordinaadid: 58.985505, 24.973136 

VÕISTLUSTINGIMUSED: Sisevõistlus      
 

Välivõistlus X 
 

Võistlusväljak: 
Koolisõit – liiv või muru 100m x 40m, 
Täpsussõit – muru 120m x 50m 

Soojendusväljak: muruväljak 

VÕISTLUSE KORRALDAJAD: 

Märjamaa SK ja Tori Hobuse Selts MTÜ 

VÕISTLUSE DIREKTOR: 

Eve Haggi, +372 5151536 

KOHTUNIKE KOGU: 

Peakohtunik: Hillar Talts 

Liikmed: Marko Villemson, Varju Kuusemets 

RAJAMEISTER: 

Riina Rõa 

TEHNILINE DELEGAAT: 

--- 

KORRAPIDAJAD: 

Peakorrapidaja: Karin Sild 

Assistendid: --- 

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR: 

Ave Talts, tel: +372 513 6847, e-mail: ratsavoistlus@gmail.com  

SEKRETARIAAT: 

Laupäeval avatud kell 8:30 kuni 30 min peale võistluse lõppu. 

Pühapäeval avatud 1 tund enne võistluse algust kuni 30 min peale võistluse lõppu. 

MEDITSIINIABI: 

Indrek Tulp 
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VETERINAARIA: 

Krista Kivil, tel: +372 5347 3550 

Võistlusel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole esinenud hobuste nakkushaigusi viimase 4 
nädala jooksul. Kõikidel hobustel nõutav pass, mis vastab ERL poolt kehtestatud reeglitele.  
NB! Kõigi hobuste passid esitada sekretariaati enne vet.ülevaatuse algust. 

▪ Klasside 1-3 esimene veterinaarkontroll laupäeval, 11.05.19 kell 9:00 
▪ Klass 4 veterinaarkontroll soojenduse käigus. 

VÕISTLUSE SEPP: 

Mati Särev 

OSAVÕTUTINGIMUSED: 

Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele ja karikasarja üldjuhendile. 

Kõik rakenditüübid võistlevad ühises arvestuses, hobuste ja ponide kiirused vastavalt 
raskusastmele http://www.ratsaliit.ee/alad/rs/rakendispordi-raskusastmed/.  

VÕISTLUSKLASSID: 

Klass nr: 1  

Madalam tase: skeem FEI 1*B + koonused (+35cm) + maraton (3 takistust) 

Rakendispordi karikasarja Klass 2 – avatud klass 

Stardimaks:   50€ 

Auhinnafond:   Esemelised 

 

Klass nr: 2  

Keskmine tase: skeem FEI 2*A + koonused (+25cm) + maraton (4 takistust) 

Rakendispordi karikasarja Klass 3 – avatud kõigile rakenditüüpidele 

Stardimaks:   50€ 

Auhinnafond:   Esemelised 

 

Klass nr: 3  

Kõrgem tase: skeem FEI 3*B + koonused (+20cm) + maraton (6 takistust) 

Raplamaa Rakend 2019 – avatud klass 

Stardimaks:   50€ 

Auhinnafond:   Esemelised 

 

Klass nr: 4  

Madalam tase: kombineeritud maraton (1 maratonitakistus + koonused (+35cm)) 

Rakendispordi karikasarja Klass 1 - avatud kutsaritele, kes ei ole startinud rahvusvahelisel ja 
rahvuslikul keskmisel ega kõrgemal tasemel. 

Stardimaks:   25€ 

Auhinnafond:   Esemelised 
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AUTASUSTAMINE: 

Vastavalt ERL Üldmäärustikule.  

Klasside 1-3 ühine autasustamine toimub pühapäeval 1 tund peale maratoni lõppu.  
Klass nr 4 autasustamine toimub laupäeval 30 min peale võistlusala lõppu. 

REGISTREERIMINE: aadressil  www.ratsanet.ee  kuni 07. mai 2019 

Hilisemad muudatused: ratsavoistlus@gmail.com   

Registreerimisel palume märkida märkuste lahtrisse vankri laius ja vastav info kui vankrit 

vahetatakse/jagatakse. 

Hilisemal registreerimisel kahekordne stardimaks. 

HOBUSTE MAJUTUS: 

Kogu võistlusperiood 40€ (reede õhtust võistluse lõpuni) sisaldab: aluspanu, hein, vesi 

Broneerimine hiljemalt 07.05.2019, Eve Haggi, +3725151536, ehaggi@hot.ee. 

Hilisemal broneerimisel kahekordne tasu. 

INIMESTE MAJUTUS: 

Laukataguse puhkekeskus, ca 1 km võistluspaigast - https://laukataguse.ee/  

Nõmme kõrts, ca 10 km võistluspaigast - https://www.nommekorts.ee/  

Jõe külalistemaja, ca 14 km võistluspaigast - https://jaue-ka1-4lalistemaja-rapla-e.book.direct/en-us 
 
Kohapeal on võimalik ka telkida. 

VASTUTUS: 

Ratsaspordiga kaasneb õnnetuste ja/või võimalike kahjustuste kõrgendatud oht. Võistlusel 
osalejad, sportlased, hobuseomanikud, tallimehed ja muud abilised peavad olema viinud ennast 
kurssi ratsaspordi ja/või võistlusel osalemisega kaasnevate võimalike riskidega ja teevad kõik, et 
õnnetusi ja/või kahjustusi ja/või muid riske vältida.  

Korraldajad ei vastuta osalejatele, võistlejatele, hobustele, hobuseomanikele, tallimeestele, 
abilistele ja/või esindajatele enne võistlusi, võistluste ajal või peale võistlusi tekitatud varalise ja/või 
mittevaralise kahju tekitamise, sealhulgas kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamise eest, 
muuhulgas kuid mitte ainult õnnetuste, varguste, haigestumiste tagajärjel.  

Korraldajad soovitavad tungivalt omada kindlustusi, mis kataks vähemalt  nii õnnetusjuhtumeid, 
tervisekahjustusi, vara hävimist, kaotsiminekut või vargust, samuti hobuse- ja/või 
vastutuskindlustust.  

MUU INFORMATSIOON: 

Esialgsed stardijärjekorrad ja täpsustatud ajakava avaldatakse 10. mai 2019 www.ratsanet.ee.  

11.05 kell 20.00 toimub võistluspaiga lähedal „Metsakohvik“. Avatud kõigile, võimalik tasuda 
ainult sularahas. 
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VÕISTLUSE KAVA Laupäev, 11. mai 2019 

Kell 09:00 Esmane veterinaarkontroll 

Kell 10:00 Võistluse avamine rakenditega 

Kell 10:30 Koolisõit 

Orienteeruvalt kell 15:00 Täpsussõit 

Orienteeruvalt kell 17:00 Kombineeritud maraton 

 

VÕISTLUSE KAVA Pühapäev, 12. mai 2019 

Kell 11:00 Maraton 

  

 

 

KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD: 

 
 

       

               

 

 


