
SAAREMAA   SUVEKARIKAS TAKISTUSSÕIDUS 2015

JUHEND
I ETAPP

Toimumise aeg ja koht: 24.mai 2015, Kõruse küla, Kihelkonna vald, Saaremaa
         

Võistluste korraldajad:  Reinu Ratsatalu, MTÜ Saaremaa Ratsaspordiklubi

Võistlustingimused: Võistlusväljak muruväljak 40*60 m
soojendusväljak muruväljak                               

Võistluse direktor: Anne Udeküll tel. 5253265

Peakohtunik: Kristine Järsk tel. 5217023
 

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

Rajameister: Mari-Ann Udeküll

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.

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 21.05.2015 aadressil krissuster@gmail.com 
 

mailto: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
Pühapäev, 24.mai 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 ja esemelised auhinnad

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. 238.2.1 (puhtus, kiirus)
Stardimaks 10€
Auhinnafond 75% stardimaksudest
Lisaks EHS poolt kolmele paremale eesti tõugu hobusele rosetid ja  rahaline 
auhind (25€/20€/15€) 

Parkuur nr.3
100 cm Art. 274.5.3 (kahefaasiline)
Stardimaks 10€
Auhinnafond 75% stardimaksudest

Parkuur nr.4
110 cm Art.269 tõusva raskusega, Jokkeriga
Stardimaks 10€
Auhinnafond 75% stardimaksudest

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