NOORHOBUSTE TŠEMPIONAAT 2012 TAKISTUSSÕIDUS
ÜLDJÜHEND
Korraldajad
Tartumaa RSK ja Sporditeeninduse MTÜ koostöös Eesti Hobusekasvajate Seltsi (EHS), Eesti Ratsaspordi Liit
(ERL) ning Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsiga (ESHKS).

Korralduskomitee
Hillar Kald (EHS), Raigo Kollom (ESHKS), Siim Nõmmoja (ERL), Urmas Raag (sportlaste esindaja), Sven Shois
(Luunja Ratsakeskus) ja Andri Sabrodin (Tartumaa RSK)

Eesmärk
1.
2.
3.
4.

Selgitada välja parimad Eesti noorhobused/ponid 4-5-ja 6-aastaste seas
Väärtustada noori hobuseid, nende kasvatajaid ja omanikke ning elavdada hobuste turgu Eestis
Anda noorhobustele (ja nende omanikele) võimalus kogu hooaja vältel valmistuda ette põhivõistluseks
Suurendada Eesti hobusekasvatajate ekspordipotentsiaali

Võistluse formaat
Noorhobuste Tšempionaat viiakse läbi võistlussarjana, mis koosneb kvalifikatsioonivõistlustest ning finaalist.
Kvalifikatsioonivõistlusteks on kõik käesoleva aasta ERL- i kalenderplaani kuuluvad võistlused kuni 19. augustini
(Perila võistlus), millede võistluskavades on olemas sobivad võistlusklassid.
Võistluste korraldajatel on soovitav kavas olevate sobivate kõrgustega parkuuride raames teha eraldi arvestusi
noorhobustele. Nimetatud arvestused võiksid olla mõõduka stardimaksuga (nt. 5 €) puhtussõidud normiajaga,
kus kõiki parkuuri puhtalt läbinuid autasustataks vähemalt rosetiga.
Finaaliks on Tartumaal Luunja Ratsakeskuses 31. augustist kuni 02. septembrini toimuv Noorhobuste
Tšempionaat takistussõidus, kuhu pääsevad kõik vajaliku kvalifikatsiooninormi täitnud hobused/ponid, kelle
seast selgitatakse välja iga vanuseklassi parim Eesti noorhobune/poni, lisaks on võimalik pidada eriarvestusi
(anda eriauhindu) erinevate tõuraamatute hobustele.
Tšempionaat koosneb järgnevatest osavõistlusest ja peavõistlusest:
1. päev, reede

- I osavõistlus 4-6-aastastele ponidele ja 5-6-aastastele hobustele, puhtussõit normiajaga

2. päev, laupäev

- Finaal 4-aastastele ponidele, puhtussõit normiajaga
- Finaal 5-6-aastastele ponidele, ümberhüpetele
- I osavõistlus 4-aastastele hobustele, puhtussõit normiajaga
- II osavõistlus 5-6-aastastele hobustele, puhtussõit normiajaga
3. päev, pühapäev - Finaal 4-aastastele hobustele, puhtussõit normiajaga
- Finaal 5-6-aastastele hobustele, ümberhüpetele
Finaalis saavad igas vanuseklassis osaleda kõik vastavad osavõistlused 0 karistuspunktiga läbinud
hobused/ponid või kuni 25 paremat.

Võistlusklassid (Kvalifikatsioon / NHTS)
Hobused:

4-aastased – 90 cm / 105 cm
5-aastased – 110 cm / 115 cm
6-aastased – 120 cm / 125 cm

Ponid:

4-aastased – 80 cm / 85 cm
5-aastased – 85 cm / 90 cm
6-aastased – 90 cm / 95 cm

Nimetatud kvalifikatsioonide kõrgused on minimaalsed.

Kvalifikatsiooninorm ja selle täitmine
Kvalifikatsiooninormiks on kaks 0 karistuspunktiga tulemust, milledest vähemalt üks peab olema saavutatud
välitingimustes. Juhul, kui kahe 0 karistuspunktiga tulemusega hobuseid on vähem kui 35, pääsevad võistlema
kuni 35 kvalifikatsioonitabeli paremat vastavalt tulemustele.
Kvalifikatsiooninormi täitmiseks lähevad arvesse järgmiste artiklite järgi läbi viidud parkuurid:
- kõik art. 238 sõidud, kusjuures ümberhüpete korral loeb põhiparkuuri tulemus
- kõik art. 273 kahevoorulised sõidud, kusjuures loeb esimese vooru tulemus
- art. 274 kahefaasilised sõidud, kus teine faas ei ole Tabel C

Võistlustele registreerumine
Kvalifikatsioonivõistlustele registreerumine toimub vastavalt iga konkreetse võistluse juhendis toodud
tingimustele.
Tšempionaadile registreerumise lõpptähtaeg on 20. august 2012.a. (varajane tähtaeg vajalik kataloogi
koostamiseks võistlusel osalejatest).
Registreerimisel on kohustuslik ära märkida võistlused, kus kvalifikatsiooninorm täideti.

Osavõtutingimused
Kõik võistlevad ratsanikud ja hobused/ponid peavad vastama ERL- i poolt kinnitatud võistlustel osalemise
tingimustele. Ühekordseid litsentse ratsanikule ja/või hobusele on võimalik osta ka võistlustel koha peal.
Ponidel võivad startida ka vanemad kui 16-aastased ratsanikud.
Märad, kes on toonud varsa, võivad võistelda endast 1 aasta nooremate hobuste klassis. Ülesandmisel tuleb
esitada varssumist tõendav dokument.

Muu informatsioon
Iga võistluse täpsustav informatsioon ja muud tingimused, mis pole reguleeritud käesoleva juhendiga,
avaldatakse iga konkreetse võistluse juhendiga. Muud küsimused lahendab kohtunike kogu kohapeal.
Tšempionaadi tulemused võetakse arvesse Tallinn International Horse Show´l ja Noorhobuste Maailma
Meistrivõistlustel osalemiseks.
Aretusühingud premeerivad oma tõuraamatute hobuste omanikke alljärgnevalt:
-

Iga üldarvestuses auhinnalisele kohale tulnud hobuse eest preemia 200€
Iga oma tõuraamatu hobuste arvestuses parima hobuse eest preemia 200€

