
  Karikasarja TORI HOBUNE 2011 II etapp takistussõidus 
Karikasari eesti hobustele takistussõidus  

Liivimaa Karikasari II etapp 
 
 

JUHEND                
 
 

Toimumise aeg:                    04.06.2011 
 
Toimumise koht:    Pärna talu, Lammiku küla, Tartumaa   
  
Võistlustingimused:   liivaplats 65x40, soojenduseks muruplats 
 
Võistluste korraldajad:  Pärna talu, EHS, LMRK     
           
Peakohtunik:   Milja Ardla 
 
Rajameister:     Marko Villemson 
 
Korrapidaja:   Raul Rüütli       
 
Võistluste direktor               Hillar Kald tel. nr. 5068690 
 
Sekretariaat:   Gea Kiudorf 

Sekretariaat avatakse 30 minutit enne võistluse algust ja 
suletakse 30 minutit pärast viimase parkuuri lõppu. 
 

Osavõtu tingimused: Terve, vähemalt 4 a hobune. Sportlastel kohustuslik 
võistlusvorm, kuni 16-aastastel ratsutajatel kohustuslik 
turvavest.  

 
Loomaarst :                           Jaak Kaldoja tel. nr. 5278556 
 Veterinaaria:                       Võistlustel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole 
esinenud hobuste  nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul. Kõikidelt hobustelt on nõutav pass 
( kehtiv gripi vaktsineerimine ! ).  Kõikide hobuste passid esitada sekretariaati enne võistluste 
algust. 
 
Arstiabi: info sekretariaadist või 112 
 
Hobuste majutus:                    Info Hillar Kald tel. nr. 5068690 
Registreerimine                       Hiljemalt 02.06. 2011. gea.kiudorf@gmail.com                        
Registreerimisel märkida, millistes arvestustes osaletakse ! 
 
Autasustamine:  Autasustamine toimub hobustel hiljemalt 15 minutit peale iga ala lõppu.     
Autasustatakse 25% osavõtjatest; kui osalejaid on kuni kümme, siis vähemalt kolme 
sportlast. Auhinnafond 75 % stardimaksudest. Hobustele rosetid.   

 Tori karikasarja toetab GREENE.EE 
                                                            



 
TORI HOBUNE 2011 KARIKASARI : Auhinnafondile lisandub igas tori tõugu hobuste 
võistlusalal auhinnaraha 70  eur  (35-20- 15). Viiele paremale lisaks diplom ja rosett. 
 
EHSi karikasari  EESTI HOBUNE 2011: Auhinnafondile lisandub eesti  tõugu hobuste 
võistlusalal auhinnaraha 70 eur ( 35- 20- 15). Viiele paremale lisaks diplom ja rosett. 
Eesti hobuste karikasarja toetab ratsasporditarvete kauplus Dietz 
  
Vastutus: Korraldajad ei võta endale vastutust materiaalsete või füüsiliste kahjustuste eest 
(sh. õnnetused, vargused, haigestumised jms. mis võivad juhtuda võistlejatega, hobustega, 
hobuseomanikega jne. enne võistlusi, võistluste ajal ja peale võistlusi). Soovitame omada 
kindlustusi. 
 
 
Võistluste kava:                                      
                                                                             
Kell 11.00 Parkuur nr. 1 –  80 cm. Kiirus-puhtus.    Igas arvestuses stardimaks: 10 eur  
1)Avatud klass     2)Eesti tõugu hobused     3) 4-5 aastased tori tõugu hobused. 
 
                        Parkuur nr. 2 – 100 cm.  Kiirus-puhtus.  Igas arvestuses stardimaks: 10 eur 
1)Avatud klass     2) 4-5 aastased tori tõugu hobused. 

 
Parkuur nr. 3– 110 cm.  Kiirus-puhtus.   Igas arvestuses stardimaks: 10 eur 

1)Avatud klass     2)Tori tõugu hobused. 
 

                       Parkuur nr. 4- 120 cm.  Ümberhüpetele.  Igas arvestuses stardimaks: 10 eur 
1)Avatud klass      2)Tori tõugu hobused. 

 
Võistluse algus kell 11.00.  Järgmiste parkuuride algusajad sõltuvad osavõtjate arvust.   
   
 

 

 


