EESTI HOBUSE SÕIDU- ja VEOKATSETE EESKIRI
LISA 8
Katsed viiakse läbi 1km traavidistantsil, 1 km sammudistantsil ja kombineeritud
veokatsena eesti tõugu hobustele. Noorhobuste arvestusse kuuluvad kolme- ja nelja
aastased hobused. Noorhobuste klassis startivad hobused läbivad vaid traavi- ja
sammudistantsi. Vanemate hobuste arvestusse kuuluvad viie aastased ja vanemad
hobused. Vanematele
hobustele peetakse koondarvestust kolmevõistluses:
traavidistantsi, sammudistantsi ja kombineeritud veo kokkuvõttena ning lisaks
kahevõistluses traavi – ja sammudistantsil.
Katsed viib läbi kohtunikekogu koosseisus:

1. peakohtunik
2. rajakohtunikud
3. lähetaja
4. loomaarst
Loomaarst kontrollib enne jõudluskatseid hobuse tervislikku seisundit. Hobune peab
olema terve, esineda ei tohi vigastusi ega longet, täkul peavad olema väljendunud
sugupoole tunnused, korras peavad olema silmad ja hambumine. Hobuseid võib
katsetele tuua tallist, kus ei ole 4 nädala jooksul esinenud nakkushaigusi.
Hobuste stardijärjekorra ja kellaaja määrab kohtunikekogu vähemalt 1 tund enne
katsete algust. Rajal on korraga kaks hobust.
Katsed viiakse läbi üldjuhul ühel päeval, traav ja samm viiakse läbi samas rakendis.
Hobused läbivad enne starti tervisekontrolli. Katse tulemus teadustatakse peale iga
katse lõppu.
Katsetel kehtestatud reeglite rikkujaid karistatakse hoiatusega. Peale kolmandat
hoiatust on peakohtunikul õigus tühistada katse tulemus.
Hoiatus antakse vale allüüri, korduvate jalavahetuste, finishi läbimine vales allüüris.
Kahe-või kolmevõistluse arvestuses selgitatakse paremusjärjestus kogutud punktide
summa alusel.
TRAAV
Viiakse läbi 1 km distantsil kummiratastega sõiduvankril, vanker koos võistlejaga
kaalub eesti hobusele 400 kg.
Reeglite rikkumised :

1. pikk galopp - 13 ja rohkem hüpet;
2.lühike galopp - 4… 12 hüpet, neljanda korra ajal;
3.jalavahetus
- 1…3 hüpet ,viienda korra ajal;
4.finishi läbimine vales allüüris.

SAMM
Viiakse läbi 1 km distantsilt kummiratastega sõiduvankril, sõiduvankri järgi
haagitakse 50 kg kaaluv kelk.
1. pikk traav
- 7 ja rohkem traavisammu järjest;
2. lühike traav - 4…6 sammu, neljanda korra ajal;
3. jalavahetus - 1 …3 sammu, viienda korra ajal;
4. finishi läbimine vales allüüris.

Reeglite rikkumised:

KOMBINEERITUD KAUGUSVEDU
Kombineeritud kaugusvedu viiakse läbi veokelguga, liikumise alustamisel on kelk
tõstetud rullikule.
1. Kelguga, mille raskus on 400 kg läbitakse 150 meetrit;
2. Kelgule lisatakse 100 kg ja läbitakse 50 m.
Kombineeritud veo katse ajal on keelatud piitsa kasutamine keelatud.
Hobusega rajalt lahkumine on keelatud. Kombineeritud veo korral võib võistleja
kõndida veokelgu kõrval. Hobuse suu kõrvalt juhtimine on keelatud.
Kombineeritud kaugusvedu korraldatakse vanematele hobustele.

PUNKTIDE ARVESTUS
TRAAV
Aeg 2.30 annab 15.00 punkti. Iga sekund üle 2.30 võtab 15-st punktist maha 0,10
punkti; iga sekund alla 2.30 lisab juurde 15-le 0,10 punkti.
Aeg
4.00
3.50
3.40
3.30
3.20

punktid
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00

…
…
…
…
…

3.10
3.00
2.50
2.40
2.30

11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

Paremusjärjestus arvestatakse kogutud punktide alusel, parim tulemus saavutab
suurema tulemuse punktides.
SAMM
Aeg 8.00 minutit annab 15 punkti, iga sekund peale 8.00 võtab maha 15-st 0,04
punkti, iga sekund alla 8 minuti annab juurde 0,04 punkti.
Aeg
10.10
10.00
9.50
9.40
9.30

punktid
9.80
10.20
10.60
11.00
11.40

9.20
9.10
9.00
8.50
8.40
8.30
8.20
8.10
8.00
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11.80
12.20
12.60
13.00
13.40
13.80
14.20
14.60
15.00
15.40

Paremusjärjestus arvestatakse kogutud punktide alusel, parim tulemus saavutab
suurema tulemuse punktides.

KOMBINEERITUD VEDU
Kaugusvedu 150 m + 50 m. Veokelgu algkaal eesti hobustele 400 kg.
Punktiarvestus 150 m – 5 punkti + 50 m 5 punkti, maksimaalne punktisumma
kombineeritud veos on 10 punkti.

