
  
 

EECCUU  KKAARRIIKKAASS  II  EETTAAPPPP  

KKOOOOLLIISSÕÕIIDDUUSS  
 

JUHEND 
Toimumise aeg ja koht:  Laupäev 25.04.2015; Ecu Tallid; Järiste, Nõo vald, Tartumaa 
Võistlustingimused:    võistlusväljak (20x60m, liivakate), soojendusväljak (20x60m, liivakate) 
Võistluse korraldajad:  Nõo Ratsaklubi, Ecu Tallid 
Võistluse direktor:   Ivar Arme, telefon 58 855 341 
Kohtunike kogu: Ülle Voolaine (peakohtunik), Reet Jänes 
Peasekretär:     Piret Hommuk, telefon 53 419 222, phommuk@yahoo.com  
Sekretariaat:     avatud 1 tund enne võistluse algust kuni 30 minutit peale võistluse lõppemist 
Korrapidaja:  Ivar Arme 
Arstiabi:       telefonilt 112 
Veterinaaria:     vastavalt kehtivatele vet.nõuetele. Einari Tootsi, telefon 51 63 338 
Osavõtu tingimused:   Vastavalt ERLi poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele. 

Võistlusel on lubatud osaleda hobustel, kelle elukohas (tallis) ei ole esinenud hobuste 
nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul. Passid esitada enne võistlemist sekretariaati! 
Ratsakooli õpilaste ja hobuste arvestuses võistlevad paarid peavad vastama järgmistele 
tingimustele: 
 Õpilane: ratsakooli õpilane, kes käib regulaarselt ratsakooli tundides ja kes ei ole 

võistelnud kõrgemal kui L-klassi koolisõidus ja 110 cm takistussõidus. 
 Hobune: ratsakooli hobune, kes on ratsakooli igapäevases tunnikasutuses ja ei ole 

eelneva hooaja jooksul võistelnud kõrgemal kui L-klass koolisõidus ja 110 cm  
takistussõidus. 

Autasustamine:    vastavalt ERL Üldmäärustikule peale iga programmi lõppu hobustel või ilma. 
Registreerimine:    kuni 22.04.2015 www.ratsanet.ee kaudu. 

Hilisemaks registreerimiseks või muudatuste tegemiseks võtta ühendust võistluse 
sekretäriga. 

Hobuste majutus:  Vabade tallikohtade olemasolul. Info ja broneerimine: Ivar Arme, ivar@ecutallid.ee. 
Boksikoht 15€ päev. 

Vastutus:  Korraldajad ei vastuta materiaalsete või füüsiliste kahjustuste (sh õnnetuste, varguste, 
haigestumiste jms), mis võivad juhtuda võistlejate, hobuste, hobuseomanike, tallimeeste 
või esindajatega enne võistlusi, võistluste ajal või peale võistlusi. Korraldajad soovitavad 
omada vastavaid kindlustusi. 

 

Täiendav info:  Info esialgsete stardijärjekordade ja täpsustatud ajakava kohta avaldatakse hiljemalt  
 23.04.2015 portaalis www.hobumaailm.ee ja Nõo ratsaklubi kodulehel. 
  VÕISTLUSTE AJAL AVATUD KOHVIK. 

Kinnitatud ERL-s 24.03.2015 
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VÕISTLUSE KAVA 

 
Laupäev, 25.04.2015, algusega kell 12.00 
 
Programm nr 1  Skeem A1 
      a) Avatud klass 

b) Ratsakooli õpilased ja hobused 
      Stardimaks: a) 15€ b) 15€ 

Auhinnafond: esemelised auhinnad ja hobustele rosetid mõlemas arvestuses 
 

Programm nr 2  Skeem A27  auhindadele 
      a) Avatud klass 

b) Ratsakooli õpilased ja hobused 
      Stardimaks: a) 15€ b) 15€ 

Auhinnafond: esemelised auhinnad ja hobustele rosetid mõlemas arvestuses 
 

Programm nr 3  Skeem L36   auhindadele 
      a) Avatud klass 

b) Ratsakooli õpilased ja hobused 
      Stardimaks: a) 15€ b) 15€ 

Auhinnafond: esemelised auhinnad ja hobustele rosetid mõlemas arvestuses 
 
 
NB! Algusega kell 10.00, enne programmi nr 1, toimub ERL kalenderplaaniväline võistlus (skeem ABC2). 
Juhendi leiab Nõo ratsaklubi kodulehelt. 
 
 

VVÕÕIISSTTLLUUSSTT  EECCUU  KKAARRIIKKAASS  II  EETTAAPPPP  KKOOOOLLIISSÕÕIIDDUUSS  

TTOOEETTAAVVAADD:: 
 

     

Kinnitatud ERL-s 24.03.2015 
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