VÕISTLUSE JUHEND
Takistussõit

Kinnitatud ERL-s 07.07.2022

PERILA SUMMER SHOW
CWD Suvise Karikasarja Finaal
Eesti Noorhobuste ja -ponide Tšempionaat 2022
TOIMUMISE AEG JA KOHT:
28.-31.07.2022, Perila tallid, Perila küla, Raasiku, Harjumaa
GPS koordinaadid 59.288080,25.1589 / https://goo.gl/maps/LBkWzRjDnL42

VÕISTLUSTINGIMUSED:
Võistlusväljak:
Soojendusväljak:

Sisevõistlus

Välivõistlus

X

80 x 50 m, liiv ja geotekstiil
35 x 60 m, liiv ja geotekstiil

VÕISTLUSE KORRALDAJAD:
Tondi RSK, Perila Tallid, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts, Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate
Selts ning Eesti Hobusekasvatajate Selts

VÕISTLUSE DIREKTOR:
Maarja Martinson, 56202191

KOHTUNIKE KOGU:
Peakohtunik:
Liikmed:

Mart Maidvee
Johann Zeiger, Hillar Talts

RAJAMEISTER:
Renee Nüüd

KORRAPIDAJAD:
Peakorrapidaja:
Assistendid:

Ingrid Pruual
Liis-Marii Kõluvere

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR:
Ave Talts, tel. 5136847, ratsavoistlus@gmail.com

SEKRETARIAAT:
Avatud igal võistluspäeval 45 min enne võistluse algust kuni 30 min peale võistluse lõppu.

MEDITSIINIABI:
Kätlin Kirik

VETERINAARIA:
Ulrika Tuppits , +3725167817
Võistlusel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole esinenud hobuste nakkushaigusi viimase 4 nädala
jooksul. Kõikidel hobustel nõutav pass, mis vastab ERL poolt kehtestatud reeglitele.
NB! Kõigi hobuste passid esitada sekretariaati enne vastava sõidu algust.

VÕISTLUSE SEPP:
Info sekretariaadist
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Võistluse juhend - takistussõit
OSAVÕTUTINGIMUSED:
Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele.
NHT:

▪ Iga hobune/poni võib startida NHT osavõistlustel ainult ühe korra.
▪ Märad, kes on toonud varsa, võivad võistelda endast 1 aasta nooremate klassis juhul kui nad
ei ole seda võimalust eelnevatel aastatel kasutanud ega võistelnud käesoleval hooajal kõrgemal
tasemel kui oma vanuseklass. Vajadusel esitada varssumist tõendav dokument.
▪ Ponide NHT klassides võivad startida ka vanemad kui 16-aastased ratsanikud.

Covid-19:

▪ Kõigil võistlusterritooriumil viibijatel palume hoida teineteisega turvalist distantsi ning
suhtuda täie tõsidusega isiklikku kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse
meetmetesse.
▪ Haigusnähtudega isikute võistlusel osalemine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus
haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.

NHT FORMAAT
Igas vanuseklassis toimub kaks osavõistlust (ov), mille põhjal peetakse kompleksarvestust (kahe päeva
karistuspunktid liidetakse). Kompleksarvestuses osalevad Eestis alaliselt asuvad ja siin registreeritud
hobused.
Võistlejate vahel, kellel on võrdne karistuspunktide summa ja nad pretendeerivad kompleksarvestuses
auhinnalisele kohale (s.o 25% osalejatest) viiakse läbi ümberhüpped puhtusele ja kiirusele. Lõplik
paremusjärjestus selgub kompleksarvestuses vastavalt karistuspunktide summa ja vajadusel ümberhüpete
tulemusele. Võistlejad, kes ei pääsenud ümberhüpetele jäävad kompleksarvestuses võrdse karistuspunktide
summa korral kohta jagama.
▪ 4-aastased ponid - I ov 75 cm ja II ov 80 cm vastavalt art. 238.1.1 ja vajadusel ühed ümberhüpped
kompleksarvestuses kõrgusel kuni 85 cm.
▪ 5-aastased ponid - I ov 85 cm ja II ov 90 cm vastavalt art. 238.1.1 ja vajadusel ühed ümberhüpped
kompleksarvestuses kõrgusel kuni 95 cm.
▪ 6-aastased ponid - I ov 95 cm + II ov 100 cm, vastavalt art. 238.1.1 ja vajadusel ühed ümberhüpped
kompleksarvestuses kõrgusel kuni 105 cm.
Ponidele turjakõrgusega kuni 130 cm on parkuur 10 cm madalam kõigis vanuseklassides.
▪ 4- aastased hobused - I ov 90 cm ja II ov 100 cm vastavalt art. 238.1.1 ja vajadusel ühed ümberhüpped
kompleksarvestuses kõrgusel kuni 105 cm.
▪ 5- aastased hobused – I ov 110 cm ja II ov 115 cm vastavalt art. 238.1.1 ja vajadusel ühed ümberhüpped
kompleksarvestuses kõrgusel kuni 120 cm.
▪ 6- aastased hobused – I ov 120 cm ja II ov 125 cm vastavalt art. 238.1.1 ja vajadusel ühed ümberhüpped
kompleksarvestuses kõrgusel kuni 130 cm.

NHT STARDIMAKSUD:
Hobused: pangaülekandega 40 € või sularahas 45 € / hobune (sisaldab I + II osavõistlust).
Ponid: pangaülekandega 25 € või sularahas 30 € / poni (sisaldab I + II osavõistlust)
▪ Ülekandega tasumine kuni 25.07.2022 Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts EE142200221014969518.
▪ Sularahas tasumine võistlusel kohapeal võistluse kassas.

AUTASUSTAMINE:
Vastavalt ERL Üldmäärustikule.
Auhinnatseremooniad toimuvad kohe peale võistlusala lõppu ning autasustamisele palutakse kuni kuus
paremat hobustel. Rosetid kuni kuuele paremale.
CWD karikasarja kokkuvõttes autasustamine toimub reedel ca 30 min peale viimase klassi lõppu.
NB! Üldarvestuse esikümnel on auhinnatseremoonial osalemine kohustuslik.
NHT auhinnatseremooniad toimuvad ainult kompleksarvestustes, osavõistlustel eraldi autasustamisi ei
toimu ning esikohale tulnud võistluspaarid saavad oma rosetid kätte sekretariaadist. Kompleksarvestustes
autasustatakse vähemalt 25% osalejate üldarvust, lisaks iga vanuseklassi parimale hobusele auhinnatekk.
Auhinnarahad makstakse välja sekretariaadis peale autasustamist allkirja vastu.
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Võistluse juhend - takistussõit
ESHKS, EHS ja EHKAS premeerivad kompleksarvestuses kõigi 20% paremate hulka jõudnud oma
tõuraamatutes registreeritud hobuste omanikke preemiatega 200€ ja kompleksarvestuse võitnud oma
tõuraamatu hobuse omanikku täiendavalt preemiaga 200€. Kompleksis arvestatakse osalejateks ainult
mõlema osavõistluse lõpetanud hobuseid ja kui osalejaid on alla viie, premeeritakse ainult võitjat preemiaga
100€. Kui võistlusklassi parima koht läheb jagamisele mitme hobuse vahel, jagatakse aretusseltsi preemia
sellele kohale nende vahel. ESHKS tõuraamatud: ESH ja ERP EHS tõuraamatud: eesti hobused, tori hobused,
trakeenid ja araabia täisverelised EHKAS tõuraamat: eesti hobused Kõikide seltside preemiad makstakse välja
kas arve alusel (summa sis. käibemaksu ) või eraisiku kontole (kinni peetakse tulumaks 20 %).
Premeerimiseks peab hobuse omanik esitama taotluse või arve aretusseltsi juhatusele 2022 aasta jooksul.

REGISTREERIMINE:

aadressil www.ratsanet.ee kuni

Hilisemad muudatused:

ratsavoistlus@gmail.com

25. juuli 2022

HOBUSTE MAJUTUS:
Majutus väliboksides. Bokse võimalik kasutada: K 27.07 16:00 - E 01.08 10:00. Boksihind 80 €
Erihind 50 € ESHKS, EHS ja EHKAS tõuraamatutes registreeritud tšempionaadi osalejatele.
Erihind 25€ tšempionaadil osalevatele noorponidele, kellel omanik ja kasvataja on Ratsaneti andmetel samad
(majutus suvetallis 400 m võistlusväljakust). Noorponide majutust toetab Tondi RSK.
Vabade bokside olemasolul päevaboks 30 € / päev.
Broneerimine leili.velleste@mail.ee kuni 25.07.2022. Broneerimisel palume märkida NHT 2022 ning hobuse
nimi, sugu, ratsutaja ja kontakttelefon ning boksi erihinna korral lisada hobuse NHT arvestus.
Kontaktisik Leili Velleste tel 5257833.
NB! Broneeringust loobumine peale broneerimistähtaja möödumist või broneeritud boksi kasutamata jätmine
ei vabasta boksi eest tasumise kohustusest.
Rullihein ja esmane allapanu on tasuta, kohapeal võimalik osta saepuru 9 € / pakk (tasumine sularahas).

INIMESTE MAJUTUS:
Inimeste majutust ei pakuta, võistluskohas võimalik telkida.
Hobuseautole elektri soov palun saata koos boksi broneeringuga hiljemalt 25.07.22, hind 30 €.
MUUL JUHUL ELEKTRIÜHENDUST EI GARANTEERITA!

VASTUTUS:
Ratsaspordiga kaasneb õnnetuste ja/või võimalike kahjustuste kõrgendatud oht. Võistlusel osalejad,
sportlased, hobuseomanikud, tallimehed ja muud abilised peavad olema viinud ennast kurssi ratsaspordi
ja/või võistlusel osalemisega kaasnevate võimalike riskidega ja teevad kõik, et õnnetusi ja/või kahjustusi
ja/või muid riske vältida.
Korraldajad ei vastuta osalejatele, võistlejatele, hobustele, hobuseomanikele, tallimeestele, abilistele ja/või
esindajatele enne võistlusi, võistluste ajal või peale võistlusi tekitatud varalise ja/või mittevaralise kahju
tekitamise, sealhulgas kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamise eest, muuhulgas kuid mitte ainult
õnnetuste, varguste, haigestumiste tagajärjel.
Korraldajad soovitavad tungivalt omada kindlustusi, mis kataks vähemalt
nii õnnetusjuhtumeid,
tervisekahjustusi, vara hävimist, kaotsiminekut või vargust, samuti hobuse- ja/või vastutuskindlustust.

MUU INFORMATSIOON:
Ajakava, stardijärjekorrad ja tulemused leitavad veebikeskkonnas online.equipe.com alates 27.07.2022.
Võistluse ajal avatud kohvik.
Laupäeva õhtul suures telgis afterparty.
Neljapäeva ja reede hommikul ERL kalendrivälised klassid, juhend leitav Hobumaailm.ee.
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VÕISTLUSE KAVA

Neljapäev, 28.07.2022

Algus kell 11:00

Klass nr: 1
80 cm, Art. 274.1.5.3, kahefaasiline
Avatud klass
Stardimaks:
25 €
Auhinnafond:
min 300 €

Klass nr: 2
90 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud klass
Stardimaks:
25 €
Auhinnafond:
min 300 €

Klass nr: 3
100 cm, Art. 274.1.5.3, kahefaasiline
Avatud klass
Stardimaks:
25 €
Auhinnafond:
min 300 €

Klass nr: 4
Handicap 110/120 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud klass
Stardimaks:
25 €
Auhinnafond:
min 300 €

Klass nr: 5
Handicap 130/135 cm, Art. 274.2, kahefaasiline
Avatud klass
Stardimaks:
30 €
Auhinnafond:
min 300 €

VÕISTLUSE KAVA

Reede, 29.07.2022

Klass nr: 6
Handicap 80/90 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud klass
Stardimaks:
25 €
Auhinnafond:
300 €

Klass nr: 7
105 cm, Art. 274.2, kahefaasiline
Avatud klass, CWD sarja Klass 1
Stardimaks:
30 € + 25 € sarja osalustasu
Auhinnafond:
min 400 € + kolmele paremale karikad

Klass nr: 8
115 cm, Art. 274.2, kahefaasiline
Avatud klass, CWD sarja Klass 2
Stardimaks:
30 € + 25 € sarja osalustasu
Auhinnafond:
min 400 € + kolmele paremale karikad
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Algus kell 09:30

Võistluse juhend - takistussõit
Klass nr: 9
125 cm, Art. 274.2, kahefaasiline
Avatud klass, CWD sarja Klass 3
Stardimaks:
30 € + 25 € sarja osalustasu
Auhinnafond:
min 400 € + kolmele paremale karikad

Klass nr: 10
135 cm, Art. 274.2, kahefaasiline
Avatud klass, CWD sarja Klass 4
Stardimaks:
30 € + 25 € sarja osalustasu
Auhinnafond:
min 500 € + võitjale karikas

VÕISTLUSE KAVA

Laupäev, 30.07.2022

Klass nr: 11a
Handicap 65/75 cm, Art. 238.1.1, puhtusele
NHT 4-aastaste ponide I osavõistlus
Auhinnafond:
Rosetid

Klass nr: 11b
Handicap 75/85 cm, Art. 238.1.1, puhtusele
NHT 5-aastaste ponide I osavõistlus
Auhinnafond:
Rosetid

Klass nr: 11c
Handicap 85/95 cm, Art. 238.1.1, puhtusele
NHT 6-aastaste ponide I osavõistlus
Auhinnafond:
Rosetid

Klass nr: 12a
90 cm, Art. 238.1.1, puhtusele
NHT 4-aastaste hobuste I osavõistlus
Auhinnafond:
Rosetid

Klass nr: 12b
Handicap 85/95 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud klass
Stardimaks:
30 €
Auhinnafond:
400 €, kolmele paremale karikad

Klass nr: 13a
110 cm, Art. 238.1.1, puhtusele
NHT 5-aastaste hobuste I osavõistlus
Auhinnafond:
Rosetid

Klass nr: 13b
Handicap 110/120 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud klass
Stardimaks:
30 €
Auhinnafond:
min 400 €, võitjale karikas
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Algusega kell 09:00

Võistluse juhend - takistussõit

Klass nr: 14
120 cm, Art. 238.1.1, puhtusele
NHT 6-aastaste hobuste I osavõistlus
Auhinnafond:
Rosetid

Klass nr: 15
Handicap 120/125/130 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
CWD SADDLE HANDICAP – vastavalt CWD sarja üldjuhendile
Stardimaks:
--Auhinnafond:
vastavalt CWD sarja üldjuhendile

VÕISTLUSE KAVA

Pühapäev, 31.07.2022

Algusega kell 09:00

Klass nr: 16
Handicap 70/80 cm, Art. 238.1.1, puhtusele
NHT 4-aastaste ponide II osavõistlus
Auhinnafond:
Rosetid
• NHT 4-aastaste ponide kompleksarvestuses ümberhüpped (kuni 85 cm, puhtus-kiirus)
Auhinnafond kompleksarvestuses: 100 € + võitjale auhinnatekk

Klass nr: 17
Handicap 80/90 cm, Art. 238.1.1, puhtusele
NHT 5-aastaste ponide II osavõistlus
Auhinnafond:
Rosetid
• NHT 5-aastaste ponide kompleksarvestuses ümberhüpped (kuni 95 cm, puhtus-kiirus)
Auhinnafond kompleksarvestuses: 100 € + võitjale auhinnatekk

Klass nr: 18
Handicap 90/100 cm, Art. 238.1.1, puhtusele
NHT 6-aastaste ponide II osavõistlus
Auhinnafond:
Rosetid
• NHT 6-aastaste ponide kompleksarvestuses ümberhüpped (kuni 105 cm, puhtus-kiirus)
Auhinnafond kompleksarvestuses: 100 € + võitjale auhinnatekk

Klass nr: 19
100 cm, Art. 238.1.1, puhtusele
NHT 4-aastaste hobuste II osavõistlus
Auhinnafond:
Rosetid
• NHT 4-aastaste hobuste kompleksarvestuses ümberhüpped (kuni 105 cm, puhtus-kiirus)
Auhinnafond kompleksarvestuses: 1000 € + võitjale auhinnatekk

Klass nr: 20
115 cm, Art. 238.1.1, puhtusele
NHT 5-aastaste hobuste II osavõistlus
Auhinnafond:
Rosetid
• NHT 5-aastaste hobuste kompleksarvestuses ümberhüpped (kuni 120 cm, puhtus-kiirus)
Auhinnafond kompleksarvestuses: 1000 € + võitjale auhinnatekk
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Klass nr: 21
125 cm, Art. 238.1.1, puhtusele
NHT 6-aastaste hobuste II osavõistlus
Auhinnafond:
Rosetid
• NHT 6-aastaste hobuste kompleksarvestuses ümberhüpped (kuni 130 cm, puhtus-kiirus)
Auhinnafond kompleksarvestuses: 1000 € + võitjale auhinnatekk

Klass nr: 22
140-145 cm, Art. 273.2.2.2/3.3.1/4.3, kahevooruline
I voor 140 cm, II voor 145 cm; II vooru pääsevad 25% I vooru osalejatest karistuspunktide ja aja põhjal või kõik puhtad sooritused.

Avatud klass
Stardimaks:
Auhinnafond:

35 €
1000 €, võitjale auhinnatekk ja kolmele paremale karikad

Klass nr: 23
100 cm, Art. 274.1.5.3, kahefaasiline
Avatud klass
Stardimaks:
30 €
Auhinnafond:
min 300 €, võitjale karikas

Klass nr: 24
Handicap 110/120 cm, Art. 274.1.5.3, kahefaasiline
Avatud klass
Stardimaks:
30 €
Auhinnafond:
min 300 €, võitjale karikas

KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD:

ELLAK INVEST OÜ
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