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Talendijaht on uudne ja põnev võistluspäev, mille kestel saavad oma annet ja oskusi näidata nii
noored hobutalendid kui vähese võistluskogemusega väikesed ja suuremadki ratsanikud!
Noorhobuste I klassi ootame noori koolisõiduhobuseid, kes on 4- ja 5-aastased või tulevad välja
esimest hooaega ning pole veel päris skeemi sõitmiseks valmis. Hindamine toimub 3-hobuse
gruppides. Kohtunikud vaatavad hobuste sammu, traavi ja galoppi ning hindavad nende sobilikkust ja
potentsiaali koolisõiduks vastavalt hobuse vanusele. See on hea võimalus tuua noor hobune esimest
korda välja ja anda talle esimene julgustav võistluskogemus turvalises keskkonnas, saades samas
kohtunikelt hinnang ning soovitusi edasiseks treeninguks. Samas on see suurepärane võimalus
müügihobuste esitlemiseks. Selles klassis kuulutatakse välja ning saab eriauhinna ka publikuhääletuse
lemmik!
Noorhobuste II klass on mõeldud neile andekatele ja arenenud noortele hobustele, kes on juba valmis
sõitma spetsiaalselt noortele hobustele mõeldud skeemi (FEI 4-aastaste hobuste skeemi põhjal).
Väikeste ja Suurte Talentide klassid on mõeldud vähese võistluskogemusega koolisõiduhuvilistele –
ning miks mitte ka teiste ratsaspordialade harrastajatele, kes koolisõitu proovida tahaksid! Skeemides
on lubatud võistleja valikul nii täisistak kui kergendamine. Võistlusvormi kandmine pole rangelt
kohustuslik, aga kindlasti on nõutav korrektne riietus.
Peaaegu Superstaaride klass on avatud klass, kuhu ootame jõudu katsuma nii koolisõitjaid kui
kolmevõistlejaid, kes juba L-klassi tasemele on jõudnud.

Juhend
Toimumise aeg ja koht:

4. aprill 2010, Kurtna Ratsaklubi

Võistlustingimused:

Liivakattega sisemaneež 25x72m

Võistluste korraldaja:

Kurtna Ratsaklubi

Võistluse direktor:

Rita Kauna, mob. 5060522 kurtnaklubi@hot.ee

Peakohtunik:

Eva-Maria Vint-Warmington, EST mob. 53334495

Kohtunike Kogu:

Annike Laving, EST
Maria Wennerstrand FIN
Jeanne-Marie Törnroth-Koivuniemi FIN

Peasekretär:

Merle Kollom

Sekretariaat:

Sekretariaat on avatud 1 tund enne ja ½ tundi pärast võistlust

Korrapidaja:

Liina Orle
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Veterinaaria:

vastavalt kehtivatele vet.nõuetele. Vet. arst Reet Reimann

Arstiabi:

Tel. 112

Osavõtu tingimused:

ERL Üldmäärustikule ja Koolisõidumäärustikule.
Võistlustel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole esinenud
nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul. Kõikidel hobustel nõutav
pass, mis vastab ERL-i poolt kehtestatud nõuetele. NB! Kõikide
hobuste passid esitada sekretariaati enne vastava sõidu algust.
NB! Koha pealt on võimalus osta ERL ühekordset litsentsi nii
hobusele kui ratsanikule.

Registreerimine:

ERL-i registreerimislehel hiljemalt 31.03 2010
meilile merle.kollom@gmail.com

Stardijärjekorrad:

Avaldatakse www.hobumaailm.ee lehel 02.04.10

Stardimaksud:

Kl. 1
Kl. 2
Kl. 3
Kl. 4

Varustus:

Vastavalt koolisõidumäärustikule.
Kõigis klassides on lubatud kasutada stekki.

Hobuste majutus:

Boksikohtade suhtes võtta ühendust:
Rita Kauna, mob. 5060522 kurtnaklubi@hot.ee
Hind 200.-/päev 300.-/ööpäev

Autasustamine:

Vastavalt ERL Üldmäärustikule peale iga klassi lõppu.
25% osavõtjate üldarvust või vähemalt 5 paremat. Kui
startide arv on kuni kümme, siis vähemalt 3 paremat.

Auhinnad:

Esemelised auhinnad, hobustele rosetid.

Ajakava:

Vt. järgmisel leheküljel
Klasside järjekord, algusajad ja võistlejate stardiajad
täpsustatakse peale osavõtjate registreerimist.
Arvesse võttes ilmastikutingimusi ja hobuste heaolu, võimaldavad
korraldajad osalejatel avaldada soovi stardijärjekordadesse
paigutamise suhtes, mida võimaluse piires arvestatakse.

Korraldajate vastutus:

Korraldajad ei võta endale vastutust materiaalsete või füüsiliste
kahjustuste (sh õnnetused, vigastused, vargused, haigestumised
jms) eest, mis võivad tuleneda otseselt või kaudselt võistlejate,
nende esindajate, hobuste, hobuseomanike, tallimeeste,
pealtvaatajate või kolmandate isikute tegevusest või muudest
ettenägematutest asjaoludest võistluste territooriumil enne
võistlusi, võistluste ajal või peale võistlusi. Korraldajad soovitavad
omada elu- ja varakindlustust.

Noorhobuste klass I
Noorhobuste klass II
Suured ja Väikesed Talendid
Peaaegu Superstaarid

200.250.200.250.-
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VÕISTLUSE KAVA 04.04.2010
Klass 1

Noorhobused I
Avatud 4- & 5- a. või esimest hooaega võistlevatele hobustele
Samm, traav ja galopp 3-hobuse gruppides
Hinnatakse sobilikkust ja potentsiaali koolisõiduks
Maneež 20 x 60
Klass ERL edetabeli punkte ei anna

Klass 2

Noorhobused II
Avatud 4- & 5- a. või esimest hooaega võistlevatele hobustele
Skeem A8, maneež 20 x 60
Klass annab ERL edetabeli punkte A-koefitsendiga

Klass 3

Väikesed ja Suured Talendid
Avatud klass vähese võistluskogemusega koolisõiduhuvilistele
Eriauhinnad kolmele paremale Juuniorile!
Skeem ABC 1-2, maneež 20 x 40
Klass annab ERL edetabeli punkte A-koefitsendiga

Klass 4

Peaaegu Superstaarid
Avatud klass
Kolmevõistluse skeem CCI/CIC 1* 2009 A (L Kergem tase)
Maneež 20 x 60
Klass annab ERL edetabeli punkte L-koefitsendiga

3

NB! SKEEMID ON AVALDATUD ERL KODULEHEL www.ratsaliit.ee
Palume eelnevalt teada anda kui teie noorhobune on müügis ning te soovite seda enne starti
välja kuulutada.
Võistluste ajal töötab maneeži kohvik! Soojad söögid ja joogid ! 
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