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VÕISTLUSKUTSE	  	  
	  
Meistrivõistlused	  eesti	  tõugu	  hobustele	  toimuvad	  Lepa	  talli	  kahevõistluse	  
raames	  6.	  –	  7.	  Augustil	  Koeraveres,	  Lääne-‐Virumaal.	  	  
Võistluste	  juhend	  avaldatakse	  	  Ratsanetis.	  Võistluste	  korraldaja	  on	  Mtü	  Viru	  
Ratsu,	  Lepa	  tall	  ja	  Eesti	  Tõugu	  Hobuse	  Kasvatajate	  ja	  Aretajate	  Selts	  (EHKAS).	  
	  
EESMÄRK:	  Meistrivõistlused	  on	  mitematahulise	  eesmärgiga	  sündmus,	  mis	  	  
väärtustab	  eesti	  hobust	  ning	  pakub	  tema	  omanikele	  ja	  ratsanikele	  võimalust	  oma	  
hobuse	  rakendamiseks	  ja	  näitamiseks.	  	  Laiemalt	  on	  meistrivõistluste	  eesmärk	  
juhtida	  tähelepanu	  eesti	  hobuse	  mitmekülgsetele	  võimetele,	  sealhulgas	  
sportlikele	  ning	  pakkuda	  neile	  vastavat	  väljundit.	  Noorhobustele	  on	  see	  
ainulaadseks	  võimaluseks	  võimekuse	  tõestamiseks	  oma	  tõu	  sees,	  võrdses	  
konkurentsis	  ning	  seda	  rahvusliku	  taseme	  võistluste	  tingimustes.	  Lastele	  pakub	  
eesti	  tõugu	  hobustel	  osalemine	  võimalust	  saada	  osa	  tiitlivõistluse	  melust	  	  ja	  läbi	  
selle	  julgust	  konkureerimiseks	  rahvusliku	  taseme	  laste	  klassides	  ja	  
tiitlivõistlustel	  eesti	  tõugu	  hobustel.	  	  Iga	  võimalus	  oma	  eesti	  tõugu	  hobusega	  
väärtustatud	  võistlustel	  osaleda,	  tõstab	  ka	  huvi	  eesti	  hobuse	  omamise	  vastu,	  
seeläbi	  elavdub	  turg.	  	  	  
	  
	  
	  
OSALEJAD:	  Osalema	  on	  oodatud	  kõik	  eesti	  tõugu	  hobused,	  kes	  on	  kantud	  emma	  
kumma	  tunnustatud	  tõuraamatu	  põhiossa	  või	  lisaossa	  A*	  	  
*	  A	  	  registriosa	  hobuste	  osalemisele	  seatakse	  kitsendus,	  mis	  	  lubab	  võistlema	  	  
hobused,	  kelle	  põlvnemises	  ei	  ole	  võõrveresuse	  osakaal	  enam	  kui	  ¼	  	  
	  
Meistritiitlid	  antakse	  välja	  
	  

-‐ Absoluutklassis	  ilma	  ratsaniku	  vanusepiiranguta.	  
o Koolisõidus	  
o Takistussõidus	  
o Kahevõistluses	  

-‐ Noorhobuste	  klassis	  (4-‐6	  aastased	  või	  vanemad	  varssunud	  märad*)	  
o Kahevõistluses	  

-‐ Laste	  klassis	  
o Koolisõidus	  (vanusepiirang	  ratsanikule	  16	  a)	  



o Takistussõidus	  (vanusepiirang	  ratsanikule	  14	  a)	  

* Märad,	  kes	  on	  toonud	  varsa,	  võivad	  võistelda	  endast	  1	  aasta	  nooremate	  hobuste	  
raskusastmel.	  	  Sekretariaati	  tuleb	  esitada	  varssumist	  tõendav	  dokument.	   

Võistlused	  toimuvad	  ERL	  kalenderplaani	  raames	  ning	  osavõtuks	  kehtivad	  ERLi	  
poolt	  kehtestatud	  ratsaspordivõistlustel	  osalemise	  tingimused.	  	  
	  

-‐ Hobune	  peab	  olema	  registreeritud	  ERL	  võistlushobuste	  registris.	  
Registreerimine	  on	  tasuta	  Ratsanetis	  

-‐ Võistlusel	  osalmeiseks	  peab	  olema	  hobusel	  kehtiv	  aastalitsents	  või	  
ühekordne	  lisents	  (saab	  soetada	  võistlusel	  kohapeal	  –	  5€)	  	  

-‐ Ratsanikul	  peab	  olema	  Rohelise	  Kaardi	  number	  
-‐ Ratsanikul	  peab	  olema	  kehtiv	  aastalitsents	  või	  ühekordne	  litsents	  (saab	  

soetada	  võistlusel	  koha	  peal	  –	  5€)	  Võistlema	  on	  lubatud	  kõigi	  	  kategooria	  
litsentsidega.	  	  

-‐ Hobune	  peab	  olema	  vaktsineeritud	  vastavalt	  kehtivatele	  reeglitele.	  	  
	  
Stardimaksud	  kehtestatakse	  võistluse	  juhendiga.,	  mis	  avaldatakse	  
www.ratsanet.ee	  
	  
RASKUSASTMED	  

-‐ Absoluutklass	  	  
o Koolisõit	  –	  L	  kergem	  
o Takistussõit	  –	  85	  cm	  	  
o Kahevõistlus	  	  -‐	  CNC70	  (A/75cm)	  	  

-‐ Noorhobuste	  klass	  	  
o Kahevõistlus	  handicap	  süsteemis	  	  

§ 4	  a	  –	  5a	  	  -‐	  CNC50	  (55cm/ABC)	  
§ 6a	  	  -‐	  	  CNC70	  (75cm/ABC)	  

-‐ Laste	  klass	  	  
o Koolisõit	  –	  A	  
o Takistussõit	  –	  75cm	  	  

	  
	  
	  
AUTASUSTAMINE	  
	  
	  
Kõikides	  meistrivõistluste	  klassides	  autasustatakse	  kolme	  paremat	  ratsanikku	  
meistrivõistluste	  medaliga	  ning	  	  viite	  paremat	  eesti	  tõugu	  hobust	  
meistrivõistluste	  erirosetiga	  ja	  	  ratsanikku	  diplomiga	  ning	  eriauhindadega	  
sponsoritelt.	  	  
PS:	  Ratsanik	  võib	  startida	  mitmel	  hobusel	  kuid	  meistrivõistluste	  arvestuses	  
läheb	  arvesse	  vaid	  parim	  tulemus.	  Sõidu	  arvestuses	  antakse	  auhinnad	  välja	  
lõpuprotokolli	  alusel.	  	  
Noorhobused	  võivad	  noorhobuste	  klassis	  startida	  vaid	  ühe	  ratsanikuga.	  	  	  
	  



Lisaks	  premeerib	  EHKAS	  	  oma	  tõuraamatusse	  kantud	  parimaid	  noorhobuseid	  
rahaliste	  eripreemiatega	  vastavalt	  	  
I	  koht	  –	  150€	  
II	  koht	  –	  100€	  
III	  koht	  –	  75€	  	  
	  
	  
	  
	  
Põnevad	  eriauhinnad	  panevad	  välja	  meie	  Toetajad	  
	  
Lasteklassi	  koolisõidu	  võitjat	  ootab	  fotosessioon	  	  Eesti	  armastatuima	  
fobufotograafi	  	  Külli	  Tedrega	  	  	  -‐	  http://www.kyllitedre.com	  
	  
Lasteklassi	  takistussõidu	  võitja	  saab	  minna	  koos	  kahe	  sõbraga	  matkale	  
“Hobustega	  haldjariikki”	  Tihuse	  Hobuturismitalus	  	  -‐	  www.tihuse.ee	  
	  
Ratsane	  aitab	  täita	  auhinnalauda	  praktilise	  hobuvarustusega	  -‐	  
http://www.ratsane.eu	  
Triin	  Tohveri	  Hoburavi	  poolt	  kinkekaardid	  hobuste	  kiropraktikale	  -‐	  	  
http://www.tohver-‐veterinary.com	  
Ponimaa	  paneb	  välja	  täiendava	  auhinnafondi	  100€	  -‐	  	  www.ponimaa.ee	  
Voore	  Tallid	  paneb	  välja	  täiendava	  auhinnafondi	  100€	  	  -‐	  www.vooretallid.com	  
Sadulaauto	  	  	  katab	  võitjad	  	  tekkidega	  -‐	  www.sadulaauto.ee	  
Tehometi	  poolt	  	  ainulaadsed	  tugevad	  lasipuud.	  -‐	  http://www.tehomet.com	  
	  
Meistrivõistuste	  	  	  söödapartner	  on	  Keyflow	  Eesti	  	  -‐	  
https://www.facebook.com/KeyflowEST/	  
	  

	  

	  


