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KILDU RATSAKESKUSE AUGUSTIKARIKAS KOOLISÕIDUS 2021 

ja EHS KARIKASARJA III ETAPP 

29. august 2021 

 

 

Kildu ratsakeskus-külalistemaja,  Kildu küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa, Eesti 

29. august 2021 koolisõit, esimese skeemi algus kell 10 
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KILDU RATSAKESKUSE AUGUSTIKARIKAS 2021 KOOLISÕIDUS EHS 

KARIKASARJA III ETAPP 

JUHEND  

Toimumise aeg ja koht:  29. august 2021  

Kildu ratsakeskus-külalistemaja, Kildu küla, Põhja-Sakala vald, 

Viljandimaa, Eesti 

Võistlustingimused:  Võistlusväljak: skeemid ST2, ABC1 toimuvad - 20 x 40 m, liiv  

 skeemid A1, A3 ja LK1 -  20 x 60 m, liiv  

Soojendusväljak maneežis 20 x 66 m, liiv 

Võistluse korraldajad:  MTÜ Kildu Ratsaklubi 

 

Võistluse direktor: Priit Toobal, tel + 372 506 2283; priit@kildu.ee 

Kohtunike kogu:   peakohtunik: Ülle Voolaine 

    kohtunik: Reet Jänes 

Sekretär:   Priit Toobal, priit@kildu.ee 
 
Sekretariaat: avatud 45 minutit enne esimese skeemi algust kuni 30 min 

pärast viimase skeemi lõppu 

Arstiabi:   Punane Rist  

Veterinaaria: Võistlustel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole 

esinenud hobuste nakkushaigusi viimase nelja nädala jooksul. 

Kõikidel hobustel nõutav pass, milles kehtiv gripi 

vaktsineerimine. Kõikide hobuste passid esitada sekretariaati 

enne vastava sõidu algust. 

 

Osavõtutingimused:  Terve, vähemalt nelja aastane hobune. Sportlastel kohustuslik 

võistlusvorm. 

Autasustamine:  Autasustatakse klassi viite parimat võistluspaari (va klass nr 1 ja 

3, kus igale osalejale võistluspaarile on diplom ja rosett) 

 

Registreerimine:  hiljemalt 26. august 2021 e-posti aadressil priit@kildu.ee 
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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. 

Hobuste majutus:  Kildu ratsakeskuse tallis ja välikoplites. 

Boksirent tallis 15 eurot ja välikopli rent 10€. Hinnas hein ja 

vesi. Registreerimine priit@kildu.ee või telefonil +372 50 62 283 

Inimeste majutus:  Kildu ratsakeskus-külalistemajas 

Hind koos hommikusöögiga 28€/ inimene  

Registreerimine priit@kildu.ee või telefonil +372 50 62 283 

Muu informatsioon:  Stardimaksude tasumine sularahas kohapeal selleks ettenähtud 

lauas (mitte sekretariaadis). 

Avatud Kildu külalistemaja kohvik. 

Võitlused viiakse läbi vastavalt sel hetkel Vabariigi Valitsuse ja 

Terviseameti poolt kehtestatud reeglitele   

 

 

Lisainformatsioon priit@kildu.ee või +372 50 62 283 
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VÕISTLUSTE KAVA 

Pühapäev, 29. august 2021 kell 10 
Võistluse avamine  

 
Klass 1 Skeem ST2 
Laste arvestus (kuni 14 aastased) 
Stardimaks: 10 eurot (Kildu ratsakooli õpilastele 5 eurot) 
Auhinnafond: kõigile võistluspaaridele rosett ja diplom 
 
Klass 2 Skeem ST2 
Avatud 
Stardimaks: 15 eurot (Kildu ratsakooli õpilastele 8 eurot) 
Auhinnafond: 30-50% kogutud stardimaksudest 
 
Klass 3 Skeem ABC1 
Laste arvestus (kuni 14 aastased) 
Stardimaks: 15 eurot (Kildu ratsakooli õpilastele 10 eurot) 
Auhinnafond: kõigile võistluspaaridele rosett ja diplom 
 
Klass 4 Skeem ABC1 
Avatud 
Stardimaks: 15 eurot (Kildu ratsakooli õpilastele 10 eurot) 
Auhinnafond: 30-50% kogutud stardimaksudest 
 
Klass 5 Skeem A1 
Avatud (EHS karikasarja A-klassi arvestus) 
Stardimaks: 20 eurot (Kildu ratsakooli õpilastele 10 eurot) 
Auhinnafond: 30-50% kogutud stardimaksudest 
 
Klass 6 Skeem A3 
Avatud 
Stardimaks: 20 eurot (Kildu ratsakooli õpilastele 10 eurot) 
Auhinnafond: 30-50% kogutud stardimaksudest 
 
Klass 7 Skeem LK1 
Avatud (EHS karikasarja L- klassi arvestus) 
Stardimaks: 20 eurot (Kildu ratsakooli õpilastele 10 eurot) 
Auhinnafond: 30-50% kogutud stardimaksudest 
 
 


