
SISEKORRA REEGLID JA RATSANIKE MEELESPEA  

 

 

1. Talli sisenedes tuleb alati ütelda ’’TERE’’ 

2. rangelt tuleb jälgida kõiki treenerite ja tallipersonali  korraldusi 

3. talli tulles oota rahulikult oma treenerit fuajees 

4.    tallis ja Ratsakeskuse territooriumil ei tohi jooksta, karjuda ja muul viisil hobuste rahu    

häirida.  

5.    tribüünil peab liikuma vaikselt, sest hobused võivad maneežis ehmatada ja perutama 

hakata. 

           PEA MEELES: TALL ON HOBUSTE KODU!!!  

5. tundi tulles riietu korrektselt ja mugavalt: 

a. jalanõud peavad vastama järgmistele nõudmistele:saabastel sile tald, konts 1-3  cm,   

sääred ulatuma allapoole põlve või lühikesed saapad ja säärised 

b. ratsutamispüksid ei tohi olla kilematerjalist, ega ka liiga suured (laiad), jala alaosast 

kindlasti kinnitatavad. 

c. ratsutamise ajaks võetakse jope ära, kuid treeningu lõppedes pannakse see kindlasti 

selga tagasi (vastavalt ilmastikutingimustele) 

d. ratsanikul peab seljas olema selline riietus, mis võimaldab treeneril jälgida tema 

istakut. (soovitavalt ratsutamisvest) 

e. peas peab olema ratsakiiver (kaska) ja soovitavalt seljas ka turvavest.  

f. kaska alt ei tohi lahtised juuksed lehvida 

g. treeningul ei tohi ratsanikul olla suus närimiskumm 

h. kui ratsanik kannab prille, siis peaksid need olema kinnitatud kummiga või muul 

viisil, et nad ei segaks ratsanikku tunni käigus. 

i. taskus ei tohi olla telefone, ega muid väärisesemeid – need peaks andma treeneri 

kätte. NB!Ratsakeskus ei vastuta riietusruumi jäetud isiklike esemete eest ja need 

võib treenerite tuppa hoiule anda treeningu ajaks.  

6.    hobuse boksi võib alles siis siseneda, kui treener selleks loa on andnud. 

7.    saduldatud hobust ei jäeta ilma järelvalveta boksi (vajadusel teata treenerile, et pead                 

korraks lahkuma ja oota treeneri luba lahkumiseks) 

8. alati küsi treenerilt abi, kui tekib probleeme hobusega boksis. 

9. hobusega suheldakse alati rahulikult ja sõbralikult, kuid nõudlikult ja enesekindlalt 

10. hobustele võib maiusi anda ainult treeneri loal! 

11. boksist hobusega välja tulekuks oota treeneri käsklust. 



12. hobusega maneezi sisenedes peatu alati uksel ja kontrolli, kas rajal ei liigu mõni     

hobune, keda võiks segada sinu maneezi sisenemine. 

13. maneezi sisenedes peatu hobusega keskliinil nii, et hobune jääks sabaga ukse poole ja 

ei oleks liiga lähedal teistele hobustele ning oota luba selga istumiseks. 

14. peale treeningut sisemaneežis peab koridoris puhastama hobuse kabjad liivast ja 

väliplatsilt tulles kontrollima kapju alt, et sinna kive pole sattunud. 

15. treeningu lõppedes hobust boksi tagasi viies ava boksi mõlemad uksed (ülemine ja 

alumine) täielikult, et peale sinu ka hobune sealt sisse mahuks. 

16. hobune pööratakse boksis alati peaga küna poole ja siis alustatakse lahti saduldamist 

17. peale tundi aseta sadul ja pestud suulistega valjad korrektselt oma kohale tagasi 

18. kontrolli, et oled ka hobuse puhastusharjad ja muu varustuse oma kohale tagasi 

pannud. 

19. boksist väljudes sulge uks (ülemine ja alumine) korrektselt. 

20. enne tallist lahkumist jäta hüvasti treeneriga ja teavita, et oled ka järgmisse tundi 

tulemas (või mittetulemas) 

 

 

 

 

 


