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SAMMULI KEVAD 2021 / ESHKS NH SARJA II ETAPP 

 

TOIMUMISE AEG JA KOHT: 

29. mai 2021, Sammuli tall, Vardja küla, Viljandimaa 

GPS koordinaadid 58.337685, 25.593450 

VÕISTLUSTINGIMUSED: Sisevõistlus      
 

Välivõistlus X 
 

Võistlusväljak: 50 x 60 m, liiv 

Soojendusväljak: 50 x 35 m, liiv 

VÕISTLUSE KORRALDAJAD: 

Sammuli Tall ja Viljandimaa RSK 

VÕISTLUSE DIREKTOR: 

Laureen Leiten, tel 56 84 7088 

KOHTUNIKE KOGU: 

Peakohtunik: Milja Ardla 

Liikmed: --- 

RAJAMEISTER: 

Teet Juul (klassid 1-5), Hanno Ellermann (klass 6) 

KORRAPIDAJAD: 

Peakorrapidaja: Marju Juul 

Assistendid: --- 

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR: 

Margit Asu, tel 53 42 6040, margit.asu@mail.ee        

SEKRETARIAAT: 

Avatud 1 tund enne võistluse algust kuni 30 min peale võistluse lõppu. 

MEDITSIINIABI: 

Dr Mall Normann 

VETERINAARIA: 

Ulrika Tuppits, tel 516 7817 

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. 

mailto:margit.asu@mail.ee
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VÕISTLUSE SEPP: 

--- 

OSAVÕTUTINGIMUSED: 

Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele. ESHKS noorhobuste sarja 
täiendavad tingimused vastavalt sarja üldjuhendile 

Seoses COVID-19 levikuga: 

1. Pealtvaatajad ei ole lubatud.  

2. Võistlusterritooriumile lubatakse ainult võistluse korraldajad, osalejad ja osalejate taustajõud, 
koguarv ei tohi ületada 250 isikut võistlusklassi kohta. Korraldajal on õigus osalejate arvu 
võistlusklassides vajadusel piirata. 

3. Igas võistlusklassis on orienteeruvalt 50 starti. Lõplik startide arv sõltub võistlejate ja kaasavõetava 
abipersonali arvust. Iga võistleja peab võistlusele registreerimisel märkuste lahtris oma abipersonali 
nimeliselt ära märkima. 

Paneme võistlejatele südamele, et kaasa võtta ainult hädavajalik personal. 

4. Juhul, kui osalejate suurest arvust tulenevalt on vajalik teha piiranguid, siis lähtutakse registreerimise 
ajalisest järjestusest ja/või eelistatakse vähema abipersonaliga võistlejaid, et võimaldada rohkem 
starte. 

5. Kõik võistlusterritooriumil viibijad peavad hoidma teineteisega turvalist distantsi, vältima otseseid 
kontakte (kätlemine, kallistamine jne) ja suhtuma täie tõsidusega isiklikku kätehügieeni ning 
muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse.  

Korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu.   

6. Inimesed võivad liikuda koos kuni 25-liikmelises grupis, kui vastavad ühele järgmistest tingimustest: 

a) saabunud võistlusele samast tallist;  

b) saabunud võistlusele sama transpordiga; 

c) on sama treeneri õpilased; 

d) ühe pere liikmed. 

Nimetatud grupid peavad jälgima, et ei puutu kokku ning ei segune teiste gruppidega.   

7. Haigusnähtudega isikutel on võistluse territooriumile sisenemine rangelt keelatud. Võistluse 
korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata. 

8. Maski kandmine on siseruumides kõigile kohustuslik, v.a hobuse seljas viibivad ratsanikud, alla 12-
aastased lapsed või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu 
tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. 

Palume kõigil võistlusel viibijatel kaasa võtta oma mask. Vajadusel saab osta maske ka kohapeal. 

9. Võistluspaika saabuda võimalikult täpselt enda võistlusklassi ajaks ja lahkuda koheselt peale oma 
võistlemise lõppu või auhindade kätte saamist.  

10. Hobuautode parkimisel palume jälgida kohapealseid juhiseid tagamaks kõigile piisavalt ruumi 
hobustega toimetamiseks ja distantsi hoidmiseks.  

11. Võistlusklasside vahel on vähemalt 30-minutiline paus puhastus- ja desinfitseerimistöödeks. 

12. Parkuuriga tutvumisel jätab korraldaja endale õiguse lasta võistlejaid rajaga tutvuma jaokaupa, et 
oleks tagatud piisav hajutatus. 

13. Soojendusväljakule on lubatud korraga 10 võistlejat.  

Palume treeneritel/abilistel soojendusväljakul viibida minimaalselt. Soojendustakistuste tõstmisel 
on soovitav kasutada kummikindaid. 

14. Palume kõigil suhtuda täie tõsidusega juhendis toodud korraldustesse. 

Antud nõuded tulenevad Kultuuriministeeriumi ja Eesti Ratsaspordi Liidu juhistest, millega saab tutvuda 
täpsemalt SIIN. 

https://www.ratsaliit.ee/voistlussarjad-2021/
https://www.ratsaliit.ee/uuendatud-juhendid-sporditegevusega-jatkamiseks/
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AUTASUSTAMINE: 

Vastavalt ERL Üldmäärustikule. 

Auhinnatseremooniaid ei toimu. Auhinnad saab kontaktivabalt kätte kassast peale iga võistlusklassi 
lõppu. Rosetid kuni viiele paremale. 

REGISTREERIMINE: aadressil  www.ratsanet.ee  kuni 26. mai 2021 

Hilisemad muudatused: margit.asu@mail.ee  

NB! Registreerimisel märkida märkuste lahtrisse kaasas olevate abiliste ees- ja perekonnanimi. Kui abilisi 
ei tule kaasa, siis palume ka sellest vastavalt teada anda.  

INIMESTE JA HOBUSTE MAJUTUS: 

---  

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: 

Esialgne ajakava ja stardijärjekorrad avaldatakse hiljemalt 28.05.2021 www.ratsanet.ee.   

VÕISTLUSE KAVA Laupäev, 29.05.2021 Algus kell 08:00 

Klass nr: 1  

100 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass 

Stardimaks:   25 € 

Auhinnafond:   min 200 € 

 
Klass nr: 2  

110 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass 

Stardimaks:   25 € 

Auhinnafond:   min 200 € 

 
Klass nr: 3  

90 cm, Art. 274.2, kahefaasiline (läbida mõlemad faasid, tulemus = mõlema osa karistuspunktid + II faasi aeg) 

ESHKS sarja 4- aastased hobused 

Stardimaks:   20 € 

Auhinnafond:   esemelised auhinnad Petcity poolt  ja rosetid 

 

http://www.ratsanet.ee/
mailto:margit.asu@mail.ee
http://www.ratsanet.ee/
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Klass nr: 4  

105 cm, Art. 274.2, kahefaasiline (läbida mõlemad faasid, tulemus = mõlema osa karistuspunktid + II faasi 

aeg) 

ESHKS sarja 5- aastased hobused 

Stardimaks:   20 € 

Auhinnafond:   esemelised auhinnad Cavalori poolt  ja rosetid 

 
Klass nr: 5  

120 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 

Avatud klass 

Stardimaks:   25 € 

Auhinnafond:   min 200 € 

 
Klass nr: 6  

Handicap 130/135 cm, Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 

Avatud klass 

Stardimaks:   25 € 

Auhinnafond:   min 200 € 

 
 

KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD:  

 


