
 

 

EESTI TÕUGU HOBUSTE TREENINGPÄEV TAGADIL 
 

EESTI TÕUGU HOBUSTE HINDAMISE KOOLITUS, NOORHOBUSTE 
HINDAMINE JA TS TREENINGVÕISTLUS 

 

ÜLDJUHEND 

 

Toimumise aeg ja koht:  

Neljapäeval 30.07.2020  

Algusega kell 10:00 

Lõpp orienteeruvalt 18:00 

Tagadi Treeningkeskus 

(Tagadi koerte treeningkeskus, koerte seikluspark) 

Aadress Eesnõmme, Tagadi küla, Saku vald, Harjumaa  

(59.2110690, 24.7715690) 

Ürituse korraldajad:  

EHS ja Tagadi Treeningkeskus 

Direktor ja Moderaator:  

Krista Sepp 

Hindamise koolitajad ja noorhobuste hindajad:  

Andres Kallaste ja Astra Nilk 

 



TS kohtunik:  

Astra Nilk 

Rajameister ja rakendisõitja:  

Riina Rõa 

Sekretär:  

Sibelle	Teeääre	

Sekretariaat:  

Avatakse kell 10 

 

Ürituse tingimused:  

Võistlusväljak: 51 x 81 m muruplats, piiratud 1,8 m kõrguse võrkaiaga 

Soojendusväljak: (elektri) lindiga piiratud muruplats 

Noorhobuste vabahüpeteks ja TS: täispuidust takistused (vähemalt 5 tk) 

Treeninghall: 20 x 30 m 

Peamaja 

Kõikide mugavustega WC maja (snäki- ja kohviautomaat töötab müntidega) 

Parkla: korraldajatele, hobusega osalejatele, pealtvaatajatele 

*koerte seikluspark ja laste mänguväljak 

 

AJAKAVA:  

10:00 – 11:30 Hobuste hindamise koolitus (teoreetiline osa) 

VAHEAEG 

Kell 12:00 algusega 

Hinnatakse 2-6aastaseid eesti tõugu täkkusid 

Hinnatakse 2-6 aastaseid eesti tõugu märasid 



Hinnatakse vanemaid hobuseid 

Näidis rakendisõit eesti hobusega  

Kell 13:00 Hobuste hindamise koolitus (praktiline osa) 

Kell 14:00 Takistussõidu treeningvõistlus eesti tõugu hobustele 

 

Hobuste hindamise koolitus:  

Alustame päeva hobuste lineaarse hindamise koolitusega, mida  viivad läbi Andres  

Kallaste ja Astra Nilk. Andres Kallaste ja Astra Nilk on Eesti Hobusekasvatajate Seltsi 

haruseltside juhatuse ning hindamis- ja tõukomisjoni juhatuse liikmed. Mõlemad on  

tegutsevad hobuste kasvatajad. Andres Kallaste on lausa mitmendat  põlve  

hobusekasvataja, tänu millele on tema teadmiste pagas muljetavaldav. Aastaid  

lineaarset hindamist praktiseerinud koolitajad, on valmis oma kogemusi jagama.  

Koolitus toimub kahes osas: teoreetiline ja praktiline osa. Hommikul kell 10:00 on  

kogunemine Tagadi treeningkeskuse peamajas, kus toimub koolituse teoreetiline osa.  

Vaatame pildi-  ja videomaterjali ekraanilt. Pakume kohvi ja kringlit. Peale lõunat, 

orienteeruvalt 13:00 ajal, toimub koolituse praktiline osa õues. Tugeva tuule või  

vihma korral läheme treeninghalli. 

Koolituse hind 10 €:  

*Eesti tõugu hobusega üritusel osalejale tasuta *hilinenud registreerujal 15€ 

 

Rakendisõit:  

Esitleme eesti tõugu hobust rakendis. Näidissõiduga esineb Riina Rõa, kes on  

mitmekorde Eesti meister rakendispordis. Eesti tõugu hobune sobib väga hästi  

rakendisporti ja me soovime seda ala propageerida.   

 



Noorhobuste hindamine:  

Piirkondlikud noorhobuste jõudluskatsed toimuvad Tagadi treeningkeskuses  

esmakordselt. Osalema on oodatud kõiki eesti tõugu hobuseid. (Samuti võib osalema  

tulla ka araabia, trakeeni, tori ja eesti raskeveo hobusega.) Hinnatakse nii 2-6  

aastaseid noorhobuseid kui ka vanemaid. 30. augustil toimuvale Eesti tõugu  

noorhobuste üleriigilistele jõudluskatsetele on võimalus koht saada 2-aastasel eesti  

tõugu täkul ja 3- aastasel eesti tõugu märal. Hobuseid hindavad Andres Kallaste ja  

Astra Nilk. Üritus viiakse läbi 51 x 81 meetrisel muruplatsil, mis on 1,8 meetri kõrguse  

võrkaiaga piiratud. Vabahüpped sooritatakse 20 x 40 m lindiga piiratud alal. Hobusel  

on nõutud valjad ja esitlejal vaba-	viisakas riietus ning turvakiiver. Kaasa võtta  

hobuse pass. Tutvu täpsemalt jõudluskatsetel osalemise juhistega EHS kodulehel. 

 

Eesti tõugu hobuste takistussõidu treeningvõistlus: 

Käesolev takistussõidu treeningvõistlus on mõeldud ennekõike eesti tõugu hobustele.  

Võistlus toimub võrkaiaga piiratud muruplatsil ja hüppamiseks on vähemalt 5  

täispuidust 60-80 cm kõrgusega takistust. Vaata täpsemat infot takistussõidu juhendist.   

 

Registreerimine:  

Hiljemalt 26. juuli 2020 kell 00:00 e-mailile info@tagadi.ee 

Noorhobuste hindamisele registreerimisel märkida, kas osalete eesti tõugu hobusega;  

kas täku või märaga; hobuse nimi ja vanus; kas osalete hindamise koolitusel. Osavõtt  

tasuta.  

Takistussõidu registreerimise info TS juhendis. 

Hobuste hindamise koolitusele registreerimine 10€ kuni tähtajani. Kohapeal  

registreerujale hind 15€. 



Hobuste majutus:  

Hobustele on tasuta majutusvõimalus kogumisaedadest väliboksis, koos vee ja heinaga,	

kuni	kohti	jätkub.	

Parkimine:  

Parkimine on korraldatud nii, et hobusega osaleja saab mugavalt parkida hobuse  

väliboksi juurde. Vabade	kohtade	olemasolul.	

Vastutus:  

Õnnetuse puhul helistada telefonil 112 

Kontaktisik kohapeal:  

Key Kunman 5129686  

 


