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JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE SÜGISKARIKAS  JA EHS 
KARIKASARJA FINAAL TAKISTUSSÕIDUS 

 

TOIMUMISE AEG JA KOHT: 

Pühapäev, 11.09.2022, Järvamaa KHK, Särevere õppekoha ratsaväljak, Türi vald, Särevere, Järvamaa 

GPS koordinaadid: 58.779496, 25.427278 

VÕISTLUSTINGIMUSED: Sisevõistlus      
 

Välivõistlus X 
 

Võistlusväljak: 70 x 60 m, liivaväljak 

Soojendusväljak: 30 x 70 m, liivaväljak 

VÕISTLUSE KORRALDAJAD: 

Järvamaa Kutsehariduskeskus, Eesti Hobusekasvatajate Selts ja MTÜ Särevere Ratsakeskus 

VÕISTLUSE DIREKTOR: 

Külli Marrandi-Kallas, tel +372 5345 0406 

KOHTUNIKE KOGU: 

Peakohtunik: Malle Einaste, tel +372 501 2801 

Liikmed: --- 

RAJAMEISTER: 

Renee Nüüd 

KORRAPIDAJAD: 

Peakorrapidaja: Merike Varusk 

Assistendid: --- 

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR: 

Liis Laanet, tel +372 5247 480, e-post liisi.laanet@gmail.com                             

SEKRETARIAAT: 

Avatud 45 min enne võistluse algust kuni 30 minutit peale võistluse lõppemist. 

MEDITSIINIABI: 

Medical Service Estonia 

VETERINAARIA: 

Ulvi Martin, tel +372 517 9179 

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. 

VÕISTLUSE SEPP: 

Info sekretariaadist 

mailto:liisi.laanet@gmail.com


Võistluse juhend - takistussõit 

 
2 

OSAVÕTUTINGIMUSED: 

Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele.  

• EHS sarja info www.ehs.ee.  

Seoses COVID-19 levikuga: 

- 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.  

AUTASUSTAMINE: 

Vastavalt ERL Üldmäärustikule. 

Auhinnatseremooniad peale iga võistlusklassi lõppu, autasustamisele kutsutakse kuni viis paremat 
hobustel sõitude ja sarjade arvestustes ning EHS karikasarja üldkokkuvõttes kolm paremat hobustel. 

REGISTREERIMINE: aadressil  www.ratsanet.ee  kuni 08. september 2022 

Hilisemad muudatused: liisi.laanet@gmail.com   

HOBUSTE MAJUTUS: 

Järvamaa KHK ratsakompleksis, 20 € päev (sisaldab allapanu ja heina). Bokside arv on piiratud. 

Broneerimine e-mailil helen.aava@jkhk.ee.  

INIMESTE MAJUTUS: 

Ei toimu.  

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 hiljemalt 10.09.22 online.equipe.com. 
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VÕISTLUSE KAVA Pühapäev, 11.09.2022 Algus kell 10:00 

Klass nr: 1 Prix de Noor Meister 

60 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass, mille raames peetakse EHS sarja Klass 1 (tori, eesti ja araabia tõugu hobused) arvestusi. 

Stardimaks:  20 € 

Auhinnafond:  Esemelised, hobustele rosetid, võitjale karikas 

 
Klass nr: 2 Prix de Minukoer.ee 

70-80 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass 

Stardimaks:  25 € 

Auhinnafond:  Esemelised auhinnad, hobustele rosetid, võitjale karikas 

 
Klass nr: 3 Prix de DeLaval 

90 cm, Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 

Avatud klass, mille raames peetakse EHS sarja Klass 2 (tori, eesti ja trakeeni tõugu hobused) arvestusi. 

Stardimaks:  25 € 

Auhinnafond:  Esemelised auhinnad, hobustele rosetid, võitjale karikas 

 
Klass nr: 4 Prix de Coop 

100-105 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass, mille raames peetakse EHS sarja Klass 3 (tori ja trakeeni tõugu hobused) arvestusi. 

Stardimaks:  25 € 

Auhinnafond:  Esemelised auhinnad, hobustele rosetid, võitjale karikas 

 
Klass nr: 5 Prix de Hobuhooldus 

110 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass 

Stardimaks:  25 € 

Auhinnafond:  Esemelised auhinnad, hobustele rosetid, võitjale karikas 

 
 

KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD:  

                                     

                  

 

 


