VÕISTLUSE JUHEND
Takistussõit

Kinnitatud ERL-s 02.09.2021

LÄÄNEMAA MEISTRIVÕISTLUSED TAKISTUSSÕIDUS 2021
TOIMUMISE AEG JA KOHT:
18. september 2021, Vilkla küla, Läänemaa
GPS koordinaadid 58.888016, 23.608093

VÕISTLUSTINGIMUSED:
Võistlusväljak:
Soojendusväljak:

Sisevõistlus

Välivõistlus

X

35 x 65 m, liiv
sisemaneež 18 x 50 m

VÕISTLUSE KORRALDAJAD:
MTÜ Läänemaa RSK, Ridala Ratsakeskus

VÕISTLUSE DIREKTOR:
Mari-Liis Parbus, telefon 56255603

KOHTUNIKE KOGU:
Peakohtunik:
Liikmed:

Maarja-Liisa Nõmm
---

RAJAMEISTER:
Teet Juul

KORRAPIDAJAD:
Peakorrapidaja:
Assistendid:

Anu Kull
---

VÕISTLUSE PEASEKRETÄR:
Liisi Laanet, telefon 5247480, liisi.laanet@gmail.com

SEKRETARIAAT:
Avatud 1 tund enne võistluspäeva algust kuni 30 min peale võistluspäeva lõppu.

MEDITSIINIABI:
Anu Turu

VETERINAARIA:
Jaanika Paalmäe, telefon 5548718
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.

VÕISTLUSE SEPP:
---
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Võistluse juhend - takistussõit
OSAVÕTUTINGIMUSED:
Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele.
► Läänemaa Meistrivõistluste arvestuses saavad osaleda Lääne maakonnas alaliselt elavad, siin õppivad ja
siit õppima või ajateenistusse läinud võistlejad ja Läänemaal treenivad sportlased.
► Meistrivõistluste arvestuses saab startida ainult ühel hobusel või ponil.
Seoses COVID-19 levikuga:
▪ Lähtudes Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021 korraldusest nr 305 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks
vajalikud meetmed ja piirangud" tuleb kõikidel sekretariaati pöördujatel tõendada oma nakkusohutus
vastavalt kehtivale korrale - esitada tõend COVID-19 vastu vaktsineerituse ja/või läbipõdemise või
PCR/kiirtesti negatiivse tulemuse kohta. Täpsem info erinevate tõendite kohta veebilehelt kriis.ee. Tõend
tuleb esitada alates 18. eluaastast.
▪ Igas võistlusklassis on registreerunud sportlaste piirarvuks 100, mille ületamisel lähtutakse registreerimise
ajalisest järjestusest.
▪ Võistlus- ja soojendusväljakutele on lubatud korraga kuni 100 isikut. Parkuuriga tutvumisel jätab korraldaja
endale õiguse lasta võistlejaid rajaga tutvuma jaokaupa.
▪ Kõigil võistlusel viibijatel palume hoida teineteisega turvalist distantsi, suhtuda täie tõsidusega isiklikku
kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse. Korraldaja tagab
desinfitseerimisvahendite olemasolu.
▪ Haigusnähtudega isikute võistlusel viibimine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega
isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.
▪ Rohkem infot võimalike piirangute ning võistluse korraldusele seatud nõuete kohta leiate SIIN.

AUTASUSTAMINE:
Vastavalt ERL Üldmäärustikule.
Auhinnatseremooniad toimuvad vahetult peale iga klassi lõppu.
Auhinnafondid on minimaalsed ja võivad suureneda sõltuvalt osalejate arvust.

REGISTREERIMINE:

aadressil www.ratsanet.ee kuni

Hilisemad muudatused:

liisi-laanet@gmail.com

14. september 2021

HOBUSTE MAJUTUS:
Ridala Ratsakeskus, 3 x 3m boksid. Hind 10€, sisaldab heina ja saepuru.
Broneerimine Katarina Luik, Ridala.ratsakeskus@gmail.com.

INIMESTE MAJUTUS:
Ei toimu.

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:
Võistluse esialgne ajakava ja stardijärjekorrad avaldatakse hiljemalt 17. september 2021 Ratsanetis. Palume
arvestada, et klasside algusajad on orienteeruvad ning võivad nihkuda hilisemaks või varasemaks sõltuvalt
võistluspäeva kulgemisele.
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VÕISTLUSE KAVA

Laupäev, 18.09.2021

Algus kell 10:00

Klass nr: 1a
75 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud klass
Stardimaks:
Auhinnafond:

25 €
100 €, lisaks kolmele paremale esemelised auhinnad

Klass nr: 1b
75 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Läänemaa MV: poniratsanikud ja võistlejad, kes pole ERL võistlustel hüpanud 80 cm või kõrgemat parkuuri
käesoleval või 2020 aastal.
Stardimaks:
Auhinnafond:

25 €
100 €, lisaks kolmele paremale esemelised auhinnad

Klass nr: 2a
90 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud klass
Stardimaks:
Auhinnafond:

25 €
100 €, lisaks kolmele paremale esemelised auhinnad

Klass nr: 2b
90 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Läänemaa MV
Stardimaks:
Auhinnafond:

25 €
100 €, lisaks kolmele paremale esemelised auhinnad

Klass nr: 3a
Handicap 105/115 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud klass
Stardimaks:
Auhinnafond:

Klass nr: 3b

25 €
100 €, lisaks kolmele paremale esemelised auhinnad

Prix de Holm Bank

Handicap 105/115 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Läänemaa MV
Stardimaks:
Auhinnafond:

25 €
225 €, lisaks kolmele paremale esemelised auhinnad

KORRALDAJATE JA TOETAJATE LOGOD:

3

