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XI  EESTI HOBUSTE PÄEVA RATSAVÕISTLUSTE JUHEND 

XI eesti hobuse päeva eesmärgiks on tutvustada eesti hobust,  

eesti hobuse kasvatajaid ja ühiselt tähistada eesti hobuste 

tõuraamatu 100 juubelit 

Toimumise aeg  ja koht:  laupäev, 21.08.2021 C.R. Jakobsoni Talumuuseumis,  

                                               Kurgja küla, Põhja-Pärnumaa vald,  Pärnumaa 

Võistluste korraldajad:               EHS,  SA Eesti Maaelumuuseumid, Vändra RSK  

Võistlustingimused:   muruväljak, soojenduseks muruplats  

Peakohtunik:                                 Milja Ardla      tel. 5157447    

Sekretär:                                        JOHANNA ARU   mob. 5513379  

                                                        Sekretariaat avatud 30 minutit enne esimese võistlusala algust ja  

                                                        suletakse 30 minutit peale viimase ala lõppu.                   

Rajameister:               Renee Nüüd 

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. 

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 
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Võistluspäeva kava :  

Avamine kell 12.00  võistlusväljakul, Linnutaja muusika, tervitused. 

Eesti hobuste tutvustamine rakendis – Pille-Riin Viilup eesti hobustega 

orienteeruvalt kell 12.30  võistluspäeva algus:       

1. Takistussõit   50 - 60 cm  HAAGE VESI auhindadele 

                                                  Avatud arvestus, 4 a eesti hobuste arvestus ja 5 a eesti hobuste arvestus 

                                                  puhtus-kiirus, art. 238.2.1,  

                                                  Stardimaks 10 eur  

                                                  Auhinnad viiele paremale võistluspaarile:  

                                                  - avatud eesti  hobustele, Haage Vesi auhindadele 

                                                  - 4 aastastele eesti hobustele,  Haage Vesi + EHS auhinnad 

                                                  - 5  aastastele eesti hobustele, Haage Vesi + EHS auhinnad    

     SA EESTI MAAELUMUUSEUMID eriauhind KÕIGE NOOREMALE võistlejale!                                         

2. Takistussõit  70 - 80 cm   EGGERSMANN EESTI auhindadele 

                                                  art. 269, tõusva raskusega parkuur 

                                                  Stardimaks 15 eur  

                                                  Auhinnad viiele paremale võistluspaarile 

                                                  Eggersmann Eestilt ja EHSilt. 

3. Hüppevõimsus, algkõrgus 80 cm  JAANIKA RATSAVARUSTUS auhinnale  

                                                   art. 246.1, stardimaks 15 eur 

                                               Peaauhinnale – TAKISTUS Jaanika Ratsavarustuselt lisanduvad 

                                               EHS auhinnad.        

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

                                           Lapsed võistlevad vanuseklassides: 
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                                          - 3 kuni 5 aastased ; 

                                          - 6 kuni 10 aastased; 

                                          - 11 kuni 14 aastased. 

   5. Koolisõit                  skeem ABC1  

                                          Avatud arvestus, 4 a eesti hobuste arvestus ja 5 a eesti hobuste arvestus 

                                          Stardimaks 10 eur 

                                         Koolisõitu tutvustab, kommenteerib ja hindab KAIE KANGUR 

Auhinnad viiele paremale võistluspaarile:  

                                                  - avatud eesti  hobustele, Haage Vesi auhindadele 

                                                  - 4 aastastele eesti hobustele 

                                                  - 5  aastastele eesti hobustele                                                

                                            Auhindamine. Ratsavarustuse, Eggersmann Eesti ja EHS auhinnad.  

            SA EESTI MAAELUMUUSEUMID eriauhind KÕIGE NOOREMALE võistlejale!                                                                                                                                                             

Registreerimine:             Hiljemalt 17.08.2021,  e-posti aadressil:   sekretäri e-posti aadress      

                                          johhannaaru@gmail.com 

                                          Stardijärjekorrad avaldatakse hiljemalt 18.08.2021  portaalis www.hobumaailm.ee    

                                           ja  EHS-i kodulehel www.ehs.ee  

Hobuste tallikohad:       Tallikohti hobustele ei pakuta.  

 

Autasustamine:              Auhinnafond auhinnarahadest ja sponsorite auhindadest.  

                                        4 ja 5 aastase hobusega ei saa osaleda 50-60 cm ja koolisõidu avatud 

                                        arvestuses. 

                              Autasustamine toimub iga ala lõpus, iga arvestuse võitjale  

                                         hobutekk, viiele paremale rosetid. 

                                  

Eesti Hobusekasvatajate Selts auhindab takistussõidu (50-60 cm, 70-80 cm ja hüppevõimsus) ja 

koolisõiduvõistlust auhinnafondiga  100 eur (30-25-20-15-10) ala avatud arvestusele ja ala noorhobuste 

arvestustele.   

Päeva kaunistab  muusika ja lood eesti hobuse kasvatajatest, hobustest ja tõuraamatust!  

C.R.Jakobsoni Talumuuseumis  on avatud hobutemaatilised meisterdamise kojad 12.00-16.00. 

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

 Eesti Hobusekasvatajate Selts  info Krista Sepp mob. 53407095 

 SA Eesti Maaelumuuseumid     info Jane Saarniit  mob. 53454427 

 

     SAMAL PÄEVAL KURGJAL TALUPÄEV JA LAMBAPÄEV, algus kell 11.00 

 

COVID – 19 reeglid lähtuvad Vabariigi Valitsuse jooksvatest korraldustest!  

Külastajate osas arvestama, et antud üritusel ja selle tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri 

läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. 

Link tervisetõendi kohta on järgmine: 

https://www.kul.ee/covid-tervisetoend 

VAATA rohkem infot: KRIIS.EE 

HOIDKEM ÜKSTEIST!   OLGEM TERVED! 

 

 

https://www.kul.ee/covid-tervisetoend

