2022 vabahüppevõistluse juhend
Aeg ja koht: 23. aprill 2022 algusega kell 11.00 Tähtvere tallis
Korraldajad: ESHKS, Tähtvere tall
Korraldajate kontaktid: Liis Ira – tel. 5064344, e-mail liis@estsporthorse.ee
Linda Randpere – tel. 5266615, email esthorse.oy@gmail.com
Kohtunikud: Michel Spaas (BEL), Mart-Sander Aarma, (EST), Peeter Viiard (EST)
Osavõtu tingimused:
Klassid:
A. – 2- a. hobused
B. – 3- a. hobused
C. 4-a. hobused

Vabahüppevõistlus toimub vastavalt sporthobuse ülevaatuste juhendi üldreeglitele (vt.
www.estsporthorse.ee – Jõudluskontroll – Jõudluskontrolli üldjuhend).
2- a. hobustele okser kuni 100 cm ja 3-a. hobustele kuni 120 cm, 4-a. kuni 130 cm.
Iga hobune saab sooritada kuni 10 hüpet, võib ka vähem kui omanik ja kohtunikud rohkem
näidata/näha ei soovi. Igale hobusele on arvestatud ca 5 min. (eeldusel, et hobused on
eelnevalt treenitud sisenema vabahüppe koridori) Omaniku nõusolekul on komisjonil õigus
paluda takistuste tõstmist.
Komisjon hindab kollegiaalselt ja teeb kokkuvõtte kommentaaridest pärast iga hobuse
esinemist. Lõplikud punktid ja paremusjärjestus avalikustatakse iga klassi järel. Võrdse tulemuse
korral otsustab komisjon klassi võitja (d).
Hinnatakse järgmisi tunnuseid 10 punkti süsteemis:
1. ÄRATÕUKE SUUND (üles – edasi), vaadatakse, kuivõrd suudab hobune panna oma turja
liikuma üles
2. ÄRATÕUKE KIIRUS (kiire – aeglane), loeb aeg jalgade maandumisest enne hüpet kuni
lahkumiseni maast.
3. ESIJALGADE TEHNIKA (kõverdatud – sirutatud), kuivõrd on kõverdatud kõik esijalgade
liigesed
4. SELJA TEHNIKA (kumer – nõgus), kuidas kael ja selg järgivad hüppe trajektoori samas kaares
5. TAGAOTSA TEHNIKA (avatud – kinnine), avamisliigutuse võime hüppe teises faasis
6. VÕIMSUS (suur – väike), hobuse võime jõuliselt tõusta ja samas teha küllalt pikk hüpe, s.t.
loeb hüppe suurus
7. ELASTSUS (nõtke – jäik), kogu keha elastsus hüppe ajal, kaasa arvatud maandumine
8. ETTEVAATLIKKUS (ettevaatlik – hooletu), loomulik võime ja tahe mitte teha vigu

Veterinaaria: Lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole esinenud hobuste nakkushaigusi viimase
4 nädala jooksul. Kõikidel hobustel nõutav pass.
Esitajad: Nõutav on hobuse esitaja korrektne riietus ja turvakübar. Keelatud on hobuste
tagajalgade kaitsmed, esijalgade kaitsmeid võidakse kontrollida. Iga hobuse omanik võib ajada oma
hobust ise koos ühe abilisega. (platsil on ka meeskond)
Vastutus: Korraldajad ei võta endale vastutust materiaalsete või füüsiliste kahjustuste eest (sh
õnnetused, vargused, haigestumised jms), mis võivad juhtuda võistlejate, hobuste, hobuseomanike,
tallimeeste või esindajatega enne võistlusi, võistluste ajal või peale võistlusi.
Korraldajad soovitavad omada kindlustusi.
Osalustasu: ESH hobustele on osalemine tasuta, teistel tõugudel 20 eurot, tasuda sularahas koha
peal.
Autasustamine:
Iga klassi võitjat autasustatakse karikaga, kolme parimat oma vanuseklassis autasustatakse roseti ja
esemeliste auhindadega. Päeva parimale BIS tekk.

