
XVII REINU KAPP 
JA

SAAREMAA MEISTRIVÕISTLUSED RATSUTAMISE 
TAKISTUSSÕIDUS

Toimumise aeg ja koht: 20.08.2013 Reinu talu, 
    Kõruse küla, Kihelkonna vald, Saaremaa

Võistlustingimused: Soojendusväljak: muruväljak
Võistlusväljak: muruväljak 35*70 m

Võistluse korraldajad: Saaremaa RSK ja Reinu Ratsatalu

Võistluste direktor: Anne Udeküll, telefon 5253265

Võistluse kohtunik: Kristine Järsk

Rajameister: Maarja Berkmann

Arstiabi: tel. 112

Sekretär:  Anne Udeküll

Sekretariaat: avatud 1 tund enne ja 0,5 tundi peale võistluse lõppemist.

Veterinaaria: Vastavalt kehtivatele vet.nõuetele.
Vet. Jüri Hioväin tel 5109142

Osavõtu tingimused: Osaleda võivad kõik soovijad, kellel on terve, vähemalt nelja 
aastane ja nõuetekohaselt vaktsineeritud hobune. Kuni 16 
aastastel sportlasel nõutav turvavest.

Autasustamine: Autasustatakse minimaalselt 25% võistlusala osavõtjate üldarvust. 
Erandina, kui osavõtjaid on kuni 10, autasustatakse vähemalt 3 paremat. 
Autasustamine viiakse läbi hobustel  hiljemalt 15 min. peale iga 
parkuuri lõppemist.
Võitjaid autasustatakse rahalise auhinnaga ja hobuseid autasustatakse 
rosetiga. Kõikide parkuuride esikohad saavad auhinnaks traditsioonilise 
kapa.
Eesti Hobusekasvatajate Seltsilt viiele parimale eesti tõugu hobusele 
parkuuris number 2  rahaline eripreemia (auhinnafond 125 eurot). 
Tõulisust tõendab pass!



Registreerimine: hiljemalt 18.08.2013 e-postiga krissuster@gmail.com 

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

Majutus: Info majutuse ja tallikohtade kohta tel 5253265

Muu info: Võistluste ajal töötab puhvet!
Võistluspäeva lõpus kõigile osalejatele traditsiooniline tordisöömine 
Reinu talu õuel.

VÕISTLUSTE KAVA 20.08.2013

Kell 11.00 Parkuur nr 1 – noortele hobustele/ponidele või algajatele ratsutajatele
 kuni 60 cm  Art. 238.2.1(puhtusele)
Stardimaks: 5 eurot
Auhinnafond: 75% stardimaksudest 
         

Kell 12.00                   Võistluste avamine

Kell 12.15                   Parkuur nr 2
Takistussõit 80 cm -85 cm Art. 274.5.6 (kahefaasiline, NB! FEI uus 
artikkel- Paremusjärjestus selgub mõlema faasi karistuspuntide ja  
vajadusel II faasi aja alusel ) Esimeses faasis takistused kõrgusega 80 cm 
ja teises faasis 85 cm)
2a) avatud klass
Stardimaks: 10 eurot
Auhinnafond: minimaalselt  50 eurot

2b) Saaremaa Meistrivõistluste arvestus hobustele, kelle turjakõrgus on 
kuni 148 cm *
Stardimaks: 5 eurot
Meistrivõistluste kolmele parimale medalid, rosetid, meistrile lisaks 
hobusetekk.

Eesti Hobusekasvatajate Seltsilt parkuuri nr 2 viiele parimale eesti 
tõugu hobusele rahaline preemia (auhinnafond 125 eurot). Tõulisust 
tõendab pass!

            Parkuur nr 3
Takistussõit 90 cm -100 cm  Art 274.5.6. (kahefaasiline, NB! FEI uus 
artikkel- Paremusjärjestus selgub mõlema faasi karistuspuntide ja  
vajadusel II faasi aja alusel ) Esimeses faasis takistused kõrgusega kuni 
90 cm ja teises faasis 100 cm)
3a) avatud klass

mailto:krissuster@gmail.com


Stardimaks: 10 eurot 
Auhinnafond: minimaalselt 70 eurot 
3b) Saaremaa Meistrivõistluste arvestus hobustele, kelle turjakõrgus on 
üle 148 cm*
Stardimaks: 5 eurot
Meistrivõistluste kolmele parimale medalid, rosetid, meistrile lisaks 
hobusetekk.

Parkuur nr 4
Takistussõit 110 cm  Art.269, tõusva raskusega, Jokkeriga
Avatud klass
Stardimaks: 15 eurot
Auhinnafond:  100 eur 

Parkuuride nr 3 ja 4 vahel toimub tünnisõit. Stardimaks 5 eurot. Võitja võidab kõik!

Juhendis määratlemata küsimused lahendatakse peakohtuniku ja korraldajate poolt kohapeal. 
 Kohtunike kogu võib teha artiklitesse muudatusi lähtudes vajadusest. 

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


