
SAAREMAA MEISTRIVÕISTLUSED 2018 TAKISTUSSÕIDUS
JUHEND

 Võistluse aeg ja koht:  2.september 2018, Kõljala tall, Kõljala, Saaremaa

Võistlustingimused: võistlusväljak – muru, 65m x 70m / soojendusväljak – 
muru, 60m x 40m 

Võistluse korraldajad: Saaremaa Ratsaspordiklubi ja Kõljala tall 
Võistluse direktor: Kristine Järsk, tel. 5217023 
Peakohtunik: Hillar Talts
Sekretär: Triin Jõgi, Tiiu Põld
Sekretariaat: avatud 1 tund enne esimese parkuuri algust kuni pool 

tundi pärast viimase parkuuri lõppu.  
Rajameister: Renee Nüüd
Meditsiiniabi: 112 
Osavõtu tingimused: Terve hobune, korrektne võistlusvorm.

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

•  Poniklassi arvestuses saab sõita kuni 16 aastane 
ratsutaja hobusega, kelle turjakõrgus on kuni 
148 cm

• Meistrivõistluste arvestuses saab startida ainult 
ühel hobusel. Kui võistleja stardib parkuuris 
mitmel hobusel, teatab ta ülesandmisel MV 
arvestuses oleva hobuse.

 
 Autasustamine:  hiljemalt 10 min peale iga parkuuri lõppu. Autasustatakse 

25% osalejate arvust, kuid mitte vähem kui 5 parimat. Alla 
kümne võistleja puhul kolme parimat. Auhinnarahad makstakse 
välja sekretariaadis peale vastava ala autasustamist. 

• Meistrivõistluste  kompleksarvestustes võitjatele 
auhinnatekk ning kolmele paremale medalid, diplomid 
ja rahalised auhinnad (50;30:20)

• Parimatele eesti tõugu hobustele eriauhinnad Eesti 
Hobusekasvatajate Seltsilt

Registreerimine:  kuni 30. august 2018 suksutall@gmail.com 
Mitme hobusega osalejatel palume teatada MV arvestuses olev 
hobune. 

Vastutus: Korraldajad ei võta endale vastustust materiaalsete või 
füüsiliste kahjustuste (sh õnnetused, vargused, haigestumised 
jms) eest, mis võivad juhtuda võistlejate, hobuste, 
hobuseomanike, tallimeeste või esindajatega enne võistlusi, 
võistluste ajal või peale võistlusi. Korraldajad soovitavad 
omada kindlustusi. 



Muu informatsioon: Juhendis määratlemata küsimused lahendatakse peakohtuniku 
ja korraldajate poolt  kohapeal.

VÕISTLUSE KAVA 
. 
Pühapäev, 02.september 2018                          
Kell 11.00 

Parkuur nr. 1 
90 cm  kahevooruline, Art. 273.2.1/3.3.2/4.3  

a) avatud klass
b) Saaremaa Meistrivõistlused – Poniklassi arvestus 

Stardimaks: 15 €
Auhinnafond: 

a) 100 €
b) Parimale auhinnatekk. Kolmele parimale rosetid, auhinnarahad 
vastavalt 50;30 ja 20 eurot,  Saare maakonna MV medalid, diplomid.

Parkuur nr 2 
110 cm kahevooruline, Art. 273.2.1/3.3.2/4.3  

a) avatud klass
b) Saaremaa Meistrivõistlused  (hobuste turjakõrgus üle 148 cm)

Stardimaks: 15 €
Auhinnafond: 

a) 100 €
b) Parimale auhinnatekk. Kolmele parimale rosetid, auhinnarahad 
vastavalt 50;30 ja 20 eurot,  Saare maakonna MV medalid, diplomid.

Parkuur nr. 3 
70 cm, Art. 238.2.1 (puhtus, kiirus) 
Stardimaks: 10 €
Auhinnafond: 100 €

Märkused:
Selgitus parkuuri nr 1 ja nr 2 kohta
Kahevooruline sõit Art.273.2.1/3.3.2/4.3:
2.1 - tähendab, et II vooru pääsevad kõik võistlejad (kui nad  I voorus välja ei lange nt 
kukkumise või tõrke tõttu)
3.3.2 - I voor mitte kiirususele, II voor kiirusele, ümberhüppeid ei ole. II vooru stardijärjekord 
on I vooru ümberpööratud paremusjärjestus vastavalt karistusspunktidele. Võrdse arvu 
punktide korral jääb I vooru stardijärjekord.
4.3 -Võistlejad pannakse paremusjärjestusse vastavalt kahe vooru peale kokku saadud 
karistuspunktidele ja teise vooru ajale.

TOETAJAD:
SAAREMAA SPORDILIIT,  KÕLJALA PUHKEKÜLA, SUBLI, 
EESTI HOBUSEKASVATAJATE SELTS, KÕLJALA TALL, REINU RATSATALU

Võistluse ajal töötab Kõljala Puhkeküla territooriumil kohvik!


