NOORHOBUSTE TŠEMPIONAAT KOOLISÕIDUS 2012
JUHEND
Võistluste eesmärk:

Väärtustada Eestis kasvatatud noori hobuseid, nende kasvatajaid ja omanikke,
selgitada välja eesti, tori, trakeeni, araabia ja eesti sporthobuste tõuraamatute ning
imporditud hobuste konkurentsis parimad noored hobused, koostöös ERL-iga
toetada ja arendada ratsaspordi arengut, elavdada hobuste turgu Eestis ning
suurendada Eesti hobusekasvatajate ekspordipotentsiaali. Nende eesmärkide
täitmiseks valmistatakse ette ning viiakse läbi noorhobuste jõudluskontrollile
suunatud ratsaspordivõistlus NOORHOBUSTE TŠEMPIONAAT 2012.

Toimumise aeg ja koht:

08.-09.september 2012.a., Vääna Ratsakeskus

Võistlustingimused:

Hobustele: võistlusväljak liivakattega 20*60m,
Ponidele: võistlusväljak liivakattega 20*40m,
soojendusväljak maneež 17*72m

Võistluse korraldaja:

MTÜ Vääna Ratsakeskus, ERL, ESHKS, ESH

Korralduskomitee:

Hillar Kald (EHS), Raigo Kollom (ESHKS), Eva-Maria Vint-Warmington (ERL), Katrin
Tinno (Vääna Ratsakeskus), Dina Ellermann (sportlaste esindaja).

Võistluse direktor:

Alari Tinno, 55 581 673

Peakohtunik:

Ellen Vatsel, 50 16 336, ellenvatsel@hot.ee

Kohtunike kogu:

Jorma Kainulainen (FIN), Annike Laving (EST), Eva-Maria Vint-Warmington (EST)

Võistluse sekretär:

Ülle Hanni, 53 439 134, ulle.hanni@audentes.ee

Sekretariaat:

avatud mõlemal võistluspäeval 1 tund enne esimese võistlusala algust kuni pool
tundi pärast viimase võistlusala lõppemist.

Korrapidaja:

Merike Varusk, 51 62 475, merike.varusk.001@mail.ee
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Osavõtu tingimused:

Osavõtt toimub vastavalt NHT üldjuhendis avaldatud kvalifikatsiooninõuetele.
KVALIFIKATSIOONIVÕISTLUSTEKS on kõik ERL- i 2012 kalenderplaani kuuluvad
võistlused kuni 11. augustini (ERL Suvise Karikasarja viimane etapp Ruilas), millede
võistluskavades on olemas kollegiaalse hindamisega noorhobuste klassid.
Skeemides annab kvalifikatsiooni osavõtt ERL-i 2012 kalenderplaani kuuluvate
võistluste kollegiaalse hindamisega noorhobuste klassidest tulemusega vähemalt
55%. Ponide skeemides võivad ponid kvalifitseeruda kas ERL 2012 kalenderplaani
võistluste kollegiaalse hindamisega noorhobuste klassides või A-klassi ponide,
avatud või harrastajate arvestuses. Grupiklassideks kvalifikatsiooni vaja ei ole.
Kvalifitseerunud hobused peavad vastama ERLi poolt kehtestatud
võistlustingimustele.

Veterinaaria:

Osavõtt vastavalt kehtivatele vet. nõuetele. Vet. arst Aili Ruul, tel. 50 10 709

Võistlusklassid:

Vastavalt NHT 2012 üldjuhendile:
Hobused:
•
4.a. – Grupiklass I ja II, stardimaks 35 €, auhinnafond 300€
•
5.a. – A-taseme NH skeem I ja II, stardimaks 35 €, auhinnafond 300€
•
6.a. – L-taseme NH skeem I ja II, stardimaks 35 €, auhinnafond 300€
Ponid:
•
4.a. - 6.a – Grupiklass I ja II, stardimaks 25 €, auhinnafond 100 €
•
4.a. – 6.a. - A-taseme NH skeem I ja II, stardimaks 25 €, auhinnafond 100 €
Stardimaks sisaldab mõlemat osavõistlust.

Autasustamine:

Vastavalt ERL-i Üldmäärustikule.
Noorhobuste Tšempionaadi paremusjärjestus selgitatakse kahe osavõistluse
punktisumma põhjal.
Autasustamine toimub 2. päeval kompleksarvestuse põhjal.

ESHKS eriauhinnad:

Auhinnaraha 200 € iga vanuseklassi 25% paremate hulka jõudnud ESHKS
tõuraamatu hobusele ja 200 € iga vanuseklassi parimale ESHKS tõuraamatu
hobusele, kui ta on 25% paremiku hulgas. Preemiad makstakse hobuse omanikele.

EHS eriauhinnad:

Auhinnaraha 200 € iga vanuseklassi (4, 5 ja 6 a vanused) üldvõitjale, kui selleks
osutub eesti, tori, trakeeni või araabia täisverelist tõugu hobune ja 200 €
tõuraamatu parimale esindajale, kes on jõudnud auhinnalisele kohale.

Registreerimine:

ERL ülesandmislehel kuni 31. augustini 2012.a. e-maili aadressil
ulle.hanni@audentes.ee
Hilisemal registreerumisel on korraldajal õigus nõuda sisse stardimaks
kahekordses ulatuses. Lisainfo Ülle Hanni Tel: 53 439 134
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Hobuste majutus:

Info ja broneerimine Katrin Tinno, e-post nautilo@hot.ee.
Palume boksi broneerimisel märkida hobuse nimi ja sugu.
Periood 07.-09. september 2012.a. - 40 €
Periood 08.-09. September 2012.a. - 30 €
Hinnad ei sisalda sööta. Broneerimine hiljemalt 05. september 2012.a.

NHT 2012 Kataloog:

Noorhobuste Tshempionaadiks kvalifitseerunud hobuste nimed ja andmed
avaldatakse NHT 2012 TS ja KS jaoks trükitud ühises kataloogis.
Kataloogi pääsevad kõik ERL võistlusprotokollide järgi NHT-ks kvalifitseerunud
hobused, kelle andmed kajastuvad kas ESHKS või EHS registris. Iga hobuse kohta
tuuakse info-listinguna välja hobuse nimi, värvus, sugu, sünnikuupäev,
registrinumber, hobuse omanik, kasvataja ning hobuse põlvnemine.
NB! Erandiks on 4-aastased ning 4-6 aastased grupiklassis võistlevad ponid,
kellele ei ole kvalifitseerumine kohustuslik. Kuna meil puudub ülevaade nendes
klassides osalejatest, siis neile on kataloogi pääsemiseks kataloogi jaoks
registreerimisankeedi täitmine KOHUSTUSLIK!
Kataloogi info, hinnakirja ja ankeedi leiate
http://www.eformular.com/ewyn/nht2012.html
Ankeedi täitmise viimane tähtaeg on 20.08.2012. Hilisemaid laekumisi me
kataloogi lisada ei saa! Kõik kataloogi puudutavad küsimused palume suunata
meilile eva-maria.vw@sympatico.ca
NB! Kuna kõigi hobuste andmed tulevad otse registritest, siis on iga hobuse
omaniku kohustus kontrollida registri andmete õigsust ning vajaduse korral viia
vajalikud muudatused sisse otse REGISTRISSE. Kataloogi koostajad muudatusi sisse
viia ei saa ning andmete õigsuse eest ei vastuta.
Hobuseomanikel on võimalus reklaamida oma hobust müügiks või aretuseks.
Selleks pakume reklaamipinda, kus on võimalik lisada ka tasuline pildiga listing
(hobuse pilt, lisainfot, link lisapiltide või video juurde ning omaniku kontaktinfo).
Lisaks on võimalus osta ka pinda juba kujundatud reklaami jaoks. Hinnad leiate
kataloogi registreerimisankeedist.
Kataloogis on hobused numereeritud ning pealtvaatajatele ürituse jälgimise
hõlbustamiseks kannavad hobused samu numbreid ka võistluste ajal.

Lisainfo:

Täiendav info ilmub jooksvalt http://hobumaailm.ee kalendris.
Võistluspaika saabumine on võimalik 07.09.2012 alates kella 10:00 ning
võistlusväljakul on võimalik treenida alates 12:00 kuni 15:30.

Vastutus:

Korraldajad ei võta endale vastustust 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 kindlustusi.
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VÕISTLUSE KAVA
Laupäev, 08. september, 2012.a.
Kell 10.00

Programm nr. 1 – NH4-1 (20 x 40 m) Ponide grupiklass I osavõistlus
Avatud 4-6 a ponidele
Programm nr. 2 – NH5-1 (20 x 40 m) Ponide sportklassi skeem I osavõistlus
Avatud 4-6 a ponidele
Programm nr. 3 – NH4-1 4a hobuste grupiklass I osavõistlus
Avatud 4a hobustele
Programm nr. 4 – NH5-4 5a hobuste skeem I osavõistlus
Avatud 5a hobustele

Programm nr. 5 – NH6-3 6a hobuste skeem I osavõistlus
Avatud 6a hobustele
Pühapäev, 09. september, 2012.a.
Kell 10.00

Programm nr. 6 – NH4-2 (20 x 40 m) Ponide grupiklass II osavõistlus
Avatud 4-6 a ponidele
Programm nr. 7 – NH5-3 (20 x 40 m) Ponide sportklassi skeem II osavõistlus
Avatud 4-6 a ponidele
Programm nr. 8 – NH4-2 4a hobuste grupiklass II osavõistlus
Avatud 4a hobustele
Programm nr. 9 – NH5-3 5a hobuste skeem II osavõistlus
Avatud 5a hobustele
Programm nr. 10 – NH6-4 6a hobuste skeem II osavõistlus
Avatud 6a hobustele

Toetajad
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