
                        
 
 
 
 
 

VÕISTLUSJUHEND 
Veskimetsa Ratsakeskuse treeningvõistlus koolisõidus 

       
Toimumise aeg ja koht: 27. oktoober, pühapäev 2019, Veskimetsa Ratsakeskus, Paldiski mnt. 135,  

Võistlustingimused: Sisemaneež. Liiv Võistlusväljak: 20x40 m, Soojendusväljak: 22x27 m 

Võistluste korraldajad: SA Tallinna ratsaspordikool, Tallinna RSK ja Veskimetsa Ratsakeskus 

Võistluse direktor: Kristiina Prohhorova      

Kohtunikekogu: Marika Raven, Kersti Tael 

Võistluste sekretär: Hanne-Lore Väin 

Sekretariaat ja 

stardimaksud: 

Stardimaks tasuda täpses sularahas ennem oma starti sekretariaati 

(2.korrusel tribüüni keskel).  

Sekretariaat avatakse 20 min enne võistluste algust, suletakse 20 min pärast 

viimase soorituse lõppu. 

Korrapidamine: Soojendusele lubatakse 6 ratsanikku. Peale võistlust jalutatakse hobust 

koridoris. 

NB! Iga võistleja koristab oma hobuse järelt ise või organiseerib 

treener koristamise. Treenerid peavad korda soojendusel. 

Osavõtutingimused: Treeneri luba ja terve hobune! Soovituslik on Roheline Kaart! 

Igal võistlejal on treener soojendusel juures! 

Võistleja riietus: korrektne ja kehale liibuv; ratsasaapad või säärised on 

kohustuslikud; kannused ei ole kohustuslikud ST ja A skeemides. 

Ametlik võistlusriietus pole kohustuslik kuid väga soovituslik. 

Tunnihobustel lubatud 3 starti. A ja ST skeemides lubatud abiratsmed. 

Võistleja saab osaleda sama hobusega ainult skeemi A või B arvestuses. 

Stardimaksud: A arvestused – 10 eurot, B arvestused – 15 eurot 

Auhinnad ja 

autasustamine: 

Autasustamisele kutsutakse 25% osalejatest, kuid mitte vähem, kui 6. 

Autasustamine toimub  peale võistlusklassi (ilma hobusteta) tribüünil. 

Auhinnad on rosetid hobustele ja ratsanikele meened. 

Registreerimine: Hiljemalt 25.10.2019 oma treenerile või e-mail: info@ratsaspordikool.ee 

Registreerimisel ära märkida oma nimi ja sünniaasta, treeneri nimi, hobuse 

nimi ja skeem. 

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 informatsioon: Esialgsed stardijärjekorrad avaldatakse 26.10.2019 internetis 

www.ratsaspordikool.ee   ja Veskimetsa Ratsakeskuse stendil.  

KÕIK SKEEMID LEIATE(vaadake ka joonist!) :  

http://www.ratsaliit.ee/alad/ks/ks-skeemid_2019/ 
KAVA 

Võistluse algus  

kell 12.00 
 

Skeem I –  A 1 

A) Avatud õpilastele ratsakooli tunnihobustel 

B) Avatud kõigile 

Skeem II  – Lk 3 

A) Avatud õpilastele ratsakooli tunnihobustel 

B) Avatud kõigile 

Skeem III- ST 2  

B)Avatud kõigile, kellel puudub võistluskogemus (ratsanik või hobune) 


