EESTI HOBUSTE AASTANÄITUS 2016 ja
EHKAS KARIKASARJA FINAAL
EHKAS kutsub kõiki eesti hobuse kasvatajaid ja huvilisi osa saama meie
aastanäitusest 17.septembrilil 2016 Järvamaal Kutseharidusekeskuse
ratsakompleksis Säreveres.
Ajakava:
11:00 EHKAS takistussõidu karikasarja finaal - kompleksi väliväljakul art. ? 80
cm ümberhüpetele. Stardimaks 15€
12:00 EHKAS takistussõidu karikasarja võitjate autasustamine ja aastanäituse
avasõnad
12:15 Noorhobuste esitlemine käe kõrval ja välimiku hindamine - kompleksi
väliväljak
--- 2 ja 3 aastased täkud
--- vanemad täkud
--- 3 aastased märad
14:15 Erinevate rakenditüüppide tutvustus ja rakendamisõpe - juhendab Eesti
Ratsaspordiliidu rakendispordi mänedžer Marko Villemson - kompleksi sisemaneez
15:30 Noorhobuste esitlemine vabaliikkumisel ja hüpetel
17:30 Aastanäitusel osalenute autasustamine ja Best in Show hobuste väljakuulutamine.

JUHEND
Toimumise aeg ja koht: Laupäev 17.09.2016; Järvamaa KHK Särevere õppekoha ratsaväljak, Türi vald,
Särevere
GPS koordinaadid 58.779496, 25.427278
Võistlustingimused: Võistlusväljak 70x60m, liiv; soojendusväljak ja noorhobsute esitlemine 30x70m, liiv.
Noorhobsute vabaliikumise ja hüpete esitlemine liivkattega sisemaneezis 25x 35m
Võistluse korraldajad: EHKAS ja Järvamaa KHK
Võistluse direktor: Ingrid Randlaht
Võistluse peakohtunik: Marko Villemson
Näituse kohtunike kogu: Kuulutatakse välja hiljemalt 16. 9.
Rajameister: Marko Villemson
Peasekretär: Hanna Treikelder, hanna.treikelder@gmail.com
Sekretariaat: Avatud 1 tund enne võistluse algust kuni 30 minutit peale võistluse lõppemist
Korrapidaja: Margit Martin
Arstiabi: Info sekretariaadist või telefonilt 112
Veterinaaria: Terje Vanahans 58666019. Võistlusel ja näitusel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole
esinenud hobuste nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul.
Hobuste passid peava olema esitamiseks kaaas!
Näitusel osalevate noorhobuste mõõtmine 11:00 - 12:00 esitlusväjaku taga kõvakattega pinnal. Noorhobuse
esitleja riietus peab olema korrektne! Täkkude estiajatel on kohustuslik kanda kiivrit.
Osavõtu tingimused: Karikasarja finaalis osalevad karikasarja puntkitabeli põhjal kutse saanud võistluspaarid.
Osalemise tingimused on toodud karikasarja üldjuhendis. Aastanäitusel osalemine kutsete alusel 2 - ja 3 aastastele täkkudele ning 3 aastastele märadele. Avalduse alusel võimalik esitada ka vanemad täkud.
Autasustamine: EHKAS karikasarja finaalis autasustatakse viite paremat rosettide ja diplomitega ning rahaliste auhindadega vastavalt. 50 -30 -20 -15-15 €. Lisaks EHKAS tõuraamatusse kuuluvatele kolmele paremale eripreemiad vatavalt 150 - 100- 75 €.

Kõiki näitusel kõrgema auhinna saavutanud hobuste omanikke premeeritakse 50€ suuruse preemiaga, I ja II
auhinna saavutanud hobuseid vastavalt 30€ suuruse preemiaga. Lisaks on võimalik taodelda
transpordikompensatsiooni noorhobuste näitusele toomise eest 0,25€ /km , mis sisaldab maksusid. Raha makstakse välja arve või avalduse alusel.
Registreerimine: Kuni 16.9 meili teel hanna.treikelder@gmail.com. Palume ülesandmisega koos esitada
hobuse sünniaasta ning omanik ning sõitja /esitleja nimi.
Hobuste majutus: Järvamaa KHK ratsakompleksis, 10 EUR päev (ei sisalda heina). Helle Kilk, tel. 5850 7883,
e-mail helle.kilk@jkhk.ee
Korraldajad ei vastuta materiaalsete või füüsiliste kahjustuste (sh õnnetuste, varguste, haigestumiste jms) eest,
mis võivad juhtuda võistlejate, hobuste, hobuseomanike, tallimeeste või esindajatega enne võistlusi, võistluste
ajal või peale võistlusi.
Korraldajad soovitavad omada vastavaid kindlustusi.
Esialgsed stardijärjekorrad ja täpsustatud ajakava avaldatakse hiljemalt 16.9. 2016 portaalis Hobumaailm
www.hobumaailm.ee

