
Eesti noorte sporthobuste 2021.a. 
finaalülevaatuse juhend 
Aeg ja koht: 16.-17. oktoober 2021 Vaikla Ratsakeskuses 

Korraldaja: Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts 

Korraldaja kontaktid: Liis Ira – tel. 50 64 344, e-mail   info@estsporthorse.ee  

Kohtunik: Bernard Le Courtois 

Sekretär: Astra Nilk, Marge Uueni 

Osavõtu tingimused: Osa võtma kutsutakse kuni 42 piirkondlikel ülevaatustel paremaid tagajärgi 

saavutanud 2-3-aastast täkku ja mära.  Ruunad kutsutakse, kui nad on piirkondlikul ülevaatusel 

saavutanud vähemalt 80 p. Võrdväärses konkurentsis eelistatakse ESH tõuraamatu hobuseid. 

 
Finaalis lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole esinenud hobuste nakkushaigusi viimase 4 
nädala jooksul. Kõikidel hobustel nõutav pass. 
Osavõtu tingimused: Osa võtma kutsutakse kuni 42 piirkondlikel ülevaatustel paremaid tagajärgi 

saavutanud 2-3-aastast täkku ja mära.  Ruunad kutsutakse, kui nad on piirkondlikul ülevaatusel 

saavutanud vähemalt 80 p. 

 

Finaalis 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. Omanikul ei ole õigust 
vabahüpetel ise hobust ajada või valida ise abilised, ei ole ka õigust valida takistuste kõrgusi. 
Korraldajad tagavad vabahüpete läbiviimise vastavalt peakohtuniku juhendamisele.  

 
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. 
 
 
Hobuste majutus: tallikohad leppida kokku Andri Sabrodiniga,  saps@hot.ee 
märkida: hobuse sugu, nimi, kontaktisiku tel. , erisoovid  
boks: 1 päev    20.- 
           2 päeva  35.- 
           3 päeva  40.- 
Hein: 5.- 
Arve soovijail:   firma, kellele arvet soovitakse,  e-mail, kuhu arve saata 
Hinnad ei sisalda käibemaksu ja KM ei lisandu. 
Arve esitaja Vaikla RSK 
 

Inimeste majutus: 
 

1. Mäetaguse Spa (24 km) https://moisahotell.ee/  
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Salasõna „VAIKLA" kasutamisel 15% soodustust . 
Broneerida otse hotelli kaudu: info@moisahotell.ee 
Kontrollitakse Covid-tõendeid ja koha peal on võimalik teha kiirtest. 
 

2. Puhkekeskus Suvi http://peipsi-suvi.ee/et/ Soodne majutus, 12 km Vaiklast, 
nõutakse Covid testi või saab ise kaasavõetud testi teha administraatori juuresolekul. 

 

Hobuveokite parkimine elektriühendusega 12.-/ 1 auto, parkimine ilma elektrita- 
TASUTA 

 
Autasustamine: kõiki osavõtjaid autasustatakse osavõtja meeneplaadiga, iga vanuse- ja 

sooklassi võitjat kaelalindi ja rosetiga, auhinnatekid antakse:   

• Koolisõidu lootus (parim hinnete summa hüppehindeid arvestamata) 
• Takistussõidu lootus (parim hinnete summa sammu ja traavi hindeid arvestamata) 
• Best in Show (parima hinnete summa järgi) 

• Parim Eestis sündinud hobune 
Peakohtunikul on õigus auhinnatekkide jagamist muuta.  
Publiku lemmiku eriauhind antakse publiku hääletusega enim hääli saanud hobusele. 
 
Ülevaatuse ajakava: 
15. oktoober 
Kell 19-20 võimalus maneežiga tutvuda märadele 

Kell 20-21 võimalus maneežiga tutvuda täkkudele 
 
16. oktoober 
Kell 9-10 võimalus maneežiga tutvuda märadele 

Kell 10-11 võimalus maneežiga tutvuda täkkudele 
Kell 9-10  Osavõtjate registreerimine.  
Kell 10-12  Hobuste kommenteeritud hindamine kõval pinnal 

Kell 12.30-19 Hobuste kommenteeritud hindamine vabal liikumisel ja vabahüpetel 
Kell 20-23 Koosviibimine õhtusöögiga Vaikla Puhkekeskuse pubis, koos kohtuniku 
esinemisega. 

Menüüs on külmlaud+ soe toit, õhtusöögi tasu per inimene 20 €  
Õhtusöögile eelregistreerumine kuni 8 okt. : info@estsporthorse.ee, 
Tasumine ülekandega ESHKS kontole, rekvisiidid leitavad meie kodulehelt, selgitusse 
“Vaikla seminar “ 
 
17. oktoober 
Kell 10-15 Vabahüpete hindamine. Otseülekanne. Kokkuvõtted ja autasustamine ringidel 
vanusegruppide järgi. 
 
Sündmuse ajal avatud maneezikohvik. 
 
Ülevaatus toimub vastavalt Sporthobuse ülevaatuste juhendi üldreeglitele  
(vt. www.estsporthorse.ee – Jõudluskontroll – Jõudluskontrolli üldjuhend). 
 

Osalemiseks palume tõestada oma nakkusohutust: 
COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimise tõend 
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COVID-19 läbipõdemise tõend, mille diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi 

kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva 

Mitte rohkem kui 72 tundi enne sündmusele saabumist tehtud PCR test (negatiivne), mille on 

teostanud tervishoiuteenuse osutaja 

Mitte rohkem kui 48 tundi enne sündmusele saabumist tehtud antigeeni kiirtest (negatiivne), mille 

on teostanud tervishoiuteenuse osutaja  

Erinevate tõendite kohta saab täpsemalt lugeda veebilehelt kriis.ee  


