
 

              VALGERANNA TAKISTUSSÕIDU                                   

VÕISTLUS 2020  

kalenderplaaniväline 

    27. Juuni 2020 

 
 
 
 

 
 
 
Toimumise koht ja aeg :  
Valgeranna Tall, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa, Eesti 

 
 
Võistlustingimused: Võistlusväljak 40x80m , liiv 
                                        Soojendusväljak 22x60m, liiv  
 
Võistluse korraldajad:  MTÜ Valgeranna Ratsaspordiklubi 
 
Võistluste direktor: Janely Saar +372 55 942 286 janelysaar@gmail.com 
 
Võistluste peakohtunik: Ann Meriste White  56569057 
 
Rajameister: Renee Nüüd 
 
Sekretär :  Kadi Niklus 58 239 685  kadi_naroskin@hotmail.com   
 
Sekretariaat: Avatud 1 tund enne esimese parkuuri algust kuni 30 minutit pärast viimase 
parkuuri lõppu.  Stardimaksude kogumine kohtunikemaja kõrval olevas telgis. 
 
Korrapidaja: - 
 
Arstiabi: 112 
 
Veterinaaria:     Võistlustel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole esinenud hobuste nakkushaigusi 
viimase nelja nädala jooksul.  
 
Osavõtutingimused:    Terve, vähemalt nelja aastane hobune. Sportlastel kohustuslik võistlusvorm, kuni 16-
aastastel (ka) ratsutajatel kohustuslik turvavest. Lubatud teha kuni 3 starti, kui üheks stardiks on 60cm. 
NB! Parkuuris nr 1 lubatakse võistelda korrektses treeningriietuses. 
 
Autasustamine:   Autasustamistseremooniaid ei toimu. Auhinnad antakse kätte samast telgist, kus 
tasutakse stardimaksusid.  Autasustatakse 5  paremat võistluspaari . Kuni   10 võistleja korral autasustatakse 
3 parimat sportlast. Auhinnad esemelised – karikad,diplomid, rosetid. 
 
Registreerimine:  vabas vormis hiljemalt 24.06 2020 e-posti aadressil  kadi_naroskin@hotmail.com  
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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. 
 
Kõigil võistlusterritooriumil viibijatel on kohustus järgida 2+2 reeglit, suhtuda täie tõsidusega isiklikku 
kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse.  
► Haigusnähtudega isikute võistlusel osalemine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus 
haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.  
► Võistluspaika lubatakse ainult võistluse korraldajad, osalejad ja osalejate taustajõud, koguarv ei tohi 
ületada 100 isikut võistluse/klassi kohta. Pealtvaatajad ei ole lubatud.  
► Paneme sportlastele südamele, et kaasa võtta ainult hädavajalik personal, et kohapeal ei viibiks korraga 
üle 100 inimese. 
 ► Kui päeva jooksul toimub samas kohas mitu võistlust/klassi, siis tagatakse vähemalt 60minutiline paus 
ühe võistluse/klassi lõpetamise ning järgmise alustamise vahel.  
► Võistluspaika saabuda võimalikult täpselt enda võistlusklassi ajaks ja lahkuda koheselt peale oma 
võistlemise lõppu või auhindade kätte saamist.  
► Sama võistluspaar tohib sõita ainult järjestikku klasse, et vähendada kohapeal viibimise aega. Antud 
nõuded tulenevad Kultuuriministeeriumi ja Eesti Ratsaspordi Liidu juhistest, millega tutvuge kindlasti 
täpsemalt ja täies mahus siin https://www.ratsaliit.ee/vabas-ohus-toimuvatespordivoistluste-korraldamise-
juhend-alates-18-maist-covid-19-perioodil/ 
 
Hobuste majutus:  kohapeal võimalik rentida piiratud koguses bokse ja kopleid - 20 eur päev 
 
Info Janely Saar  facebook, janelysaar@gmail.com või  55942286 
 
Inimeste majutus: ei toimu  
 
Muu informatsioon:  
 
Stardimaksude tasumine sularahas kohapeal kohtunikemaja kõrval telgis.  
Publikut võistlustele ei lubata!  
Võistlejatele avatud kohvik! 
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VÕISTLUSE KAVA 
Laupäev, 27. juuni 2020 algusega kell 9 

 
 
 
Parkuur nr 1 – 60 cm; Art 238.2.1., puhtus-kiirus 
 
 Avatud kõigile  
Stardimaks:        20 €  
Stardimaks Valgeranna RSK liikmele: 15€ 
Auhinnafond:  esemelised 
 
 
Parkuur nr 2a – 80 cm; Art 238.2.1., puhtus-kiirus  
Avatud Eesti tõugu hobustele ja ponidele  
Stardimaks: 20 €  
Stardimaks Valgeranna RSK liikmele: 15€ 
Auhinnafond:  esemelised  
 
 
 
Parkuur nr 2b – 80 cm; Art 238.2.1., puhtus-kiirus  
Avatud kõigile  
Stardimaks: 20 €  
Stardimaks Valgeranna RSK liikmele: 15€ 
Auhinnafond:  esemelised  
 
 
Parkuur nr 3a – 100 cm; Art 238.2.1., puhtus-kiirus  
Avatud Eesti tõugu hobustele ja ponidele  
Stardimaks: 20 €  
Stardimaks Valgeranna RSK liikmele: 15€ 
 Auhinnafond:  esemelised 
 
 
Parkuur nr 3b – 100 cm; Art 238.2.1., puhtus-kiirus  
Avatud kõigile  
Stardimaks: 20 €  
Stardimaks Valgeranna RSK liikmele: 15€ 
Auhinnafond:  esemelised  
 
 
Parkuur nr 4 – 110 cm; Art 238.2.1., puhtus-kiirus  
Avatud kõigile  
Stardimaks: 20 €  
Stardimaks Valgeranna RSK liikmele: 15€ 
Auhinnafond:  esemelised   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


