
SAAREMAA   SUVEKARIKAS TAKISTUSSÕIDUS 2015
IV ETAPP

SAAREMAA MEISTRIVÕISTLUSED TAKISTUSSÕIDUS 

JUHEND

Toimumise aeg ja koht: 5.september 2015, Kõljala küla, Pihtla vald, Saaremaa
         

Võistluste korraldajad:  Kõljala Tall, MTÜ Saaremaa Ratsaspordiklubi

Võistlustingimused: Võistlusväljak muruväljak 50*60 m
soojendusväljak muruväljak                               

Peakohtunik: Kristine Järsk tel. 5217023
 

Sekretariaat: avatud 45 min enne esimest parkuuri  ja 30 min peale võistluse 
lõppemist 

Rajameister: Renee Nüüd

Osavõtu tingimused: Iga hobune võib teha maksimaalselt kaks starti päevas 
(“Proovikivis” osalemist ei loeta startide hulka).
Võistlusel on lubatud osaleda hobustel, kelle elukohas (tallis) ei ole 
esinenud hobuste nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul.

Saaremaa Meistrivõistluste arvestuses saavad osaleda Saaremaal 
alaliselt elavad, siit õppima või ajateenistusse läinud võistlejad ja 
Saaremaal registreeritud spordiklubide liikmed.

Veterinaaria: Osavõtt vastavalt kehtivatele vet.nõuetele. 

Autasustamine: Peale iga parkuuri lõppu. Autasustatakse 25 % osavõtjate 
üldarvust.
Lisaks autasustatakse parkuuride nr 1 ja nr 2 kolme paremat eesti tõugu 
hobust rahalise auhinna ja rosetiga.



Auhinnafond: 75% stardimaksudest

Arstiabi: tel. 112 

Registreerimine: hiljemalt 03.09.2015 aadressil krissuster@gmail.com 
 
 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 informatsioon: Korraldajad võivad teha artiklitesse muudatusi lähtudes vajadustest. 

VÕISTLUSTE KAVA
Laupäev, 5.september 2015

Kell 11.00 „Proovikivi“ Art. 238.2.1 (puhtus, kiirus)
Parkuuri läbimiseks on võimalik valida, kas sõita maalattidest koosnevat 
rada või kuni 50 cm kõrguste takistustega rada. Arvestus on ühine.
Stardimaks 3 € 
Auhinnafond 75 % stardimaksudest

Kell 12.00 Parkuur nr 1
kuni 70 cm Art. 238.2.1 (puhtus, kiirus)
Stardimaks 5 € 
Auhinnafond 75% stardimaksudest
Lisaks EHS poolt kolmele paremale eesti tõugu hobusele rosetid ja  rahaline 
auhind (25€/20€/15€) 

Kell 13.30 Parkuur nr. 2  
handicap 80/90 cm Art. 274.5.6 (kahefaasiline-Vastavalt liidetud 
karistuspunktidele mõlemas faasis. Vead takistustel ja karistuspunktid normiaja ületamise 
eest mõlemas faasis ja  vastavalt ajale 2 faasis. )

a)Avatud klass 
Stardimaks 10 €
Auhinnafond 75% stardimaksudest
Lisaks EHS poolt kolmele paremale eesti tõugu hobusele rosetid ja  rahaline 
auhind (25€/20€/15€) 
b) Saaremaa Meistrivõistluste arvestus hobustele, kelle turjakõrgus on 
kuni 148 cm *
Stardimaks: 5 eurot
Meistrivõistluste kolmele parimale medalid, rosetid, meistrile lisaks 
hobusetekk.

Parkuur nr.3
100 cm Art. 274.5.6 (kahefaasiline)
a) Avatud klass
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Stardimaks 10 €
Auhinnafond 75% stardimaksudest
b) Saaremaa Meistrivõistluste arvestus hobustele, kelle turjakõrgus on 
üle 148 cm *
Stardimaks: 5 eurot
Meistrivõistluste kolmele parimale medalid, rosetid, meistrile lisaks 
hobusetekk.

Parkuur nr.4
110 cm Art.274.5.3 (kahefaasiline)
Stardimaks 10 €
Auhinnafond 75% stardimaksudest
NB! Parkuur nr 4 toimub, kui on vähemalt 3 osavõtjat!

Muu: Võimalikud  vaidlused,  protestid,  esitada  30  min  jooksul  peale  konkreetse 
parkuuri tulemuste väljakuulutamist. 

                       

*Saaremaa Meistrivõistluste arvestuses saavad osaleda Saaremaal alaliselt elavad, siit õppima või 
ajateenistusse läinud võistlejad ja Saaremaal registreeritud spordiklubide liikmed.
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