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Kinnitatud Tartu LV KO “…“ märts, 2015 

                    Toredas klubis aastast 1996 

                                                                                   
 

Tartu Linna Lahtised Sisemeistrivõistlused Rakendispordis 

Toimumise aeg ja koht:  28.-29.03.2015 Saksa Ratsutamiskompleks Tartumaal Luunja vallas Sirgu külas. 

Võistlustingimused:   sisemaneež 22 x 44 m 

Võistluse korraldajad:  Tartu LV KO sporditeenistus, Liivimaa Ratsaklubi, MTÜ Spordi- ja Vabaajaselts Viplala 

Võistluse direktor:   Arno Raadom, tel. +372 55 674 675 

Kohtunike kogu:    peakohtunik - Marko Villemson, tel. +372 52 17 632, Piret Hommuk (hindekohtunik) 

Rajameister:     Marko Villemson 

Korrapidajad:     Marti Unt (peakorrapidaja), Liidia Unt 

Võistluse sekretär:   Kerli Mooses, tel. +372 55 26 542, voistlus@saksahobused.ee  

Sekretariaat:     avatud mõlemal päeval 1 tund enne võistluse algust kuni 1 tund peale võistluse lõppemist. 

Veterinaaria:     vastavalt kehtivatele vet.nõuetele; veterinaar Tiit Siiboja, tel.50 67 241 

Arstiabi:       tel. 112 

Osavõtu tingimused:   vastavalt ERL võistlustel osalemise tingimustele.  
         Võistlusel on lubatud osaleda hobustel, kelle elukohas (tallis) ei ole esinenud hobuste  
         nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul. Kõikidel hobustel nõutav pass, mis vastab ERL poolt  
         kehtestatud reeglitele. NB! Kõigi hobuste passid tuleb esitada sekretariaati. 

Võistlusklassid:     Klass 1 – Tartu Linna Sisemeistrivõistlused 
Keskmine tase - A: skeem 2012B / C: +30cm / B: Kombineeritud maraton, 2 krossitakistust) 
Avatud kõigile rakenditüüpidele (poni-, hobuse-, ühe- või paarisrakendid ühes arvestuses) 

 Stardimaks 30€ 
Auhinnafond 100€, lisaks Tartu Linna MV medalid, diplomid ja rosetid kolmele paremale. 

 Klass 2 – Kahevõistlus - Madalam tase – skeem 2012A / C: +40cm  

Avatud kõigile rakenditüüpidele (poni-, hobuse-, ühe- või paarisrakendid ühes arvestuses) 

 Stardimaks 20€ 
Auhinnafond 50€, lisaks diplomid, rosetid ja võitjale karikas. 

Autasustamine:    vastavalt ERL Üldmäärustikule peale iga klassi lõppu.  
Kuni 10 osaleja korral autasustatakse kolme paremat. 

Hobuste majutus:    Boksi hind 15€ päev, sisaldab heina ja saepuru.  
Boksi igapäevane hommikune hooldus kohustuslik, tagastada puhas boks! 
Broneerimine kuni 25.03.2015 voistlus@saksahobused.ee. 
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Elekter:       võistluse ajaks laupäev-pühapäev 10€, iga eelnev või järgnev päev 5€ lisaks. 

Inimeste majutus:    Hotell Starest, tel. +3727400674; Tartu, Mõisavahe 21, www.starest.ee  (12 km võistluspaigast) 

Registreerimine:    hiljemalt 25.03.2015 www.ratsanet.ee kaudu. 

Hilisemad registreerimised või muudatused - voistlus@saksahobused.ee  

Vastutus:      Korraldajad ei võta endale vastutust 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 vastavaid kindlustusi. 

Muu informatsioon:   Võistluse ajal avatud kohvik. Toimub rakendivarustuse müük.   
Koolisõidu stardijärjekorrad koos ajagraafikuga avaldatakse peale registreerimist hiljemalt  
27.03.2015.a www.ratsanet.ee. 

 
 

VÕISTLUSE  KAVA 
 
Laupäev, 28.03.2015   
 
Kell 10.00  A sektsioon:  skeem 2012A (Madalam tase) 

          skeem 2012B (Keskmine tase) 
 
     C sektsioon: täpsussõidud (art. 976) (Madalam ja Keskmine tase) 
 
 
Pühapäev, 29.03.2015 
 

Kell 10.00  B sektsioon: Kombineeritud maraton, 2 krossi takistust (Keskmine tase) 
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