
                                

Võistlusjuhend 

Veskimetsa sügisene koolisõit  2015 

Võistlus on ERL-i kalenderplaaniväline 

Toimumise aeg ja koht: 31. oktoobril  2015. a. Veskimetsa Ratsakeskuses 

Võistlustingimused: Sisemaneež. Liiv Võistlusväljak: 20x40m-A ja L tase, 20x60-M12  

Soojendusväljak 22x25 m või võistlusväljakul 

Võistluste korraldaja: Tallinna Ratsaspordikool, Tallinna RSK ja Veskimetsa Ratsakeskus 

Võistluste direktor: Kaisa Falkenberg tel. 53 488 989, kool@veskimetsa.ee  

Võistluste kohtunikud: Marika Raven,  

Võistluste sekretär:  Anu Tavinoff ja Jekaterina Sokolova 

Korrapidaja: Hanne-Lore Väin 

Sekretariaat: Avatakse 45 min enne esimese võistlusala algust, suletakse 30 min 

peale viimase võistlusala lõppu 

Registreerimine: Tähtaeg 29.oktoober kell 19.00! 

Interneti vormil: http://goo.gl/forms/JHlcjQyZXg  

Stardijärjekorrad nähtaval www.ratsaspordikool.ee - uudised 

Osavõtu tingimused: Osaleval hobusel peavad olema korras kõik nõutavad  

vaktsineerimised ning osaleva hobuse kodutallis ei ole esinenud 

hobuste  nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul. 

 Programmis 2 ja 4 on lubatud kasutada abivahendeid (v.a libisev).  

Iga hobune võib teha maksimaalselt 2 starti. Hobuste lakad peavad 

olema kinnitatud ja võistlejatel võistlusvorm.  

Stardimaksud palume tasuda enne võistlusala algust sekretariaati. 

Vastasel korral starti ei kutsuta.  

Litsentsi tasuda pole vaja, Roheline kaart L ja M klassis kohustuslik ja 

A klassis soovituslik. 

Korraldajad jätavad endale õiguse piirata väljastpoolt tulevate 

võistlejate arvu registreerimiste saabumise alusel. 

Stardimaksud: 10 EUR kõik klassid 

Auhinnad ja autasustamine: Rosetid hobustele 

Hobuste majutus: Info: Pille Elson tel. 56 483 903 

Arstiabi:  telefonil 112 

Vastutus:  Korraldajad ei võta endale vastustust 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. 

Muu info: Toitlustust ei toimu. Võimalus II korrusel teed valmistada. 



 

 

 

 

Võistluste kava 

Orienteeruv algus 10.00  

(täpsustatakse peale registreerimistähtaega) 

 

 Programm nr.1, skeem M12 Avatud kõigile 

 Programm nr.2, skeem A6    Avatud Lastele kuni 16 a. 

 Programm nr.3, skeem A6    Avatud kõigile 

 Programm nr.4, skeem L0     Avatud grupihobustel ratsanikele kuni 18.a. 

 Programm nr.5, skeem L0     Avatud erahobustel ratsanikele kuni 18.a. 

 Programm nr.6, skeem L0     Avatud kõigile 

 

 

 


