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KILDU RATSAKESKUSE AUGUSTIKARIKAS 2020 KOOLISÕIDUS  

EHS Karikasari 2020 II etapp 

 
TOIMUMISE AEG JA KOHT: 

22. august 2020, Kildu ratsakeskus, Kildu küla, Viljandimaa (www.kildu.ee) 

GPS koordinaadid: 58.477401, 25.407907 

VÕISTLUSTINGIMUSED: Sisevõistlus      
 

Välivõistlus X 
 

Võistlusväljak: 20 x 40 m, liiv (LK3 20x60 m, liiv) 

Soojendusväljak: sisemaneež 20 x 66 m, liiv 

VÕISTLUSE KORRALDAJAD: 

MTÜ Kildu Ratsaklubi 

VÕISTLUSE DIREKTOR: 

Priit Toobal, 5062283 

KOHTUNIKE KOGU: 

Peakohtunik: Ülle Voolaine 

Liikmed: Piret Hommuk 

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR: 

Ülle Hanni, 53439134, yllehanni@gmail.com  

SEKRETARIAAT: 

Avatud 45 min enne võistluse algust kuni 30 minutit pärast võistluse lõppu. 

KORRAPIDAJAD: 

Peakorrapidaja: Marju Juul 

Assistendid: --- 

MEDITSIINIABI: 

Punane Rist 

VETERINAARIA: 

Aide Vendla, 53408292 

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 vastava sõidu algust. 

http://www.kildu.ee/
mailto:yllehanni@gmail.com
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VÕISTLUSE SEPP: 

--- 

OSAVÕTUTINGIMUSED: 

Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele.  

EHS Karikasari 2020 tingimused leiate sarja üldjuhendilst. 

Covid-19:  

✓ Kõigil võistlusterritooriumil viibijatel palume hoida teineteisega turvalist distantsi, suhtuda täie 
tõsidusega isiklikku kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse. 

✓ Haigusnähtudega isikute võistlusel osalemine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus 
haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata. 

✓ Rohkem infot võimalike piirangute ning võistluste korraldamisele esitatud nõuete kohta leiate 
SIIT. 

AUTASUSTAMINE: 

Vastavalt ERL Üldmäärustikule.  

Autasustamisele kutsutakse igast sõidust kuni kuus paremat hobustel. Auhinnad saab kätte 
kontaktivabalt peale iga klassi lõppu sekretariaadist. 

REGISTREERIMINE: aadressil  www.ratsanet.ee  kuni 19. august 2020 

Hilisemad muudatused: yllehanni@gmail.com  

Kui on põhjendatud erisoove, siis need märkida registreerimisel märkuste lahtrisse. 

HOBUSTE MAJUTUS: 

Piiratud arv bokse, 15 € boks, ja välikopleid, 10 € koppel.  
Broneerimine: Priit Toobal, priit@kildu.ee, 506 2283 

INIMESTE MAJUTUS: 

Kildu külalistemajas. Hind koos hommikusöögiga 28 € / inimene.  
Broneerimine: Priit Toobal, priit@kildu.ee, 506 2283 

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: 

Täpsustatud ajakava ja esialgsed stardijärjekorrad avaldatakse hiljemalt 20.08.20 Ratsanetis. 

Võistluse ajal on avatud kohvik (arveldamine nii sularahas kui pangakaardiga). 
 

https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond
http://www.ratsanet.ee/
mailto:yllehanni@gmail.com
mailto:priit@kildu.ee
mailto:priit@kildu.ee
http://www.ratsanet.ee/
http://www.ratsanet.ee/
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Võistlusele eelneb Eesti Ratsaspordi Liidu väline võistlus. Juhend leitav www.hobumaailm.ee.  
 
 

VÕISTLUSE KAVA Laupäev, 22.08.2020 Algusega kell 13:00 

Klass nr: 1  

Skeem ABC1 

Lapsed (kuni 14a) 

Stardimaks:   10 € 

Auhinnafond:  kõigile võistluspaaridele rosett ja diplom 

 
Klass nr: 2  

Skeem ABC1 

Avatud 

Stardimaks:   15 € 

Auhinnafond:   60 €, rosetid ja diplomid 

 
Klass nr: 3  

Skeem A1 

Avatud 

Stardimaks:   20 € 

Auhinnafond:   75 €, rosetid ja diplomid 

Selle klassi raames peetakse EHS sarja A-taseme arvestusi: 

- 4-6 a tori hobused, juuniorid ja harrastajad tori hobustega 

- araabia täisverelised hobused 
- eesti tõugu hobused 

- trakeeni tõugu hobused 
Sarja arvestustes rosetid viiele paremale ja esemelised auhinnad kolmele paremale. 

 
Klass nr: 4  

Skeem A3 

Avatud 

Stardimaks:   20 € 

Auhinnafond:   75 €, rosetid ja diplomid 

 
Klass nr: 5  

Skeem LK1 

Avatud 

Stardimaks:   20 € 

Auhinnafond:   75 €, rosetid ja diplomid 

Selle klassi raames peetakse EHS sarja L-taseme arvestusi: 

- tori tõugu hobused 
- eesti tõugu hobused 

Sarja arvestustes rosetid viiele paremale ja esemelised auhinnad kolmele paremale. 

 

http://www.hobumaailm.ee/
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Klass nr: 6  

Skeem M1 

Avatud 

Stardimaks:   20 € 

Auhinnafond:   75 €, rosetid ja diplomid 

 
 

KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD: 

                                          
                           

        

 


