XIII Tori Hobuse Päev "Tori hobune 2009"
Tori Karikasarja I etapp
JUHEND
Toimumise aeg:

31. mai 2009.a.

Toimumise koht:

Tori ratsaväljak

Võistlustingimused:

muruplats 60x90, soojendusväljak 60x30 muruplatsil

Võistluse korraldaja:

Tori Hobusekasvandus ja EHS

Võistluste direktor:

Jaanus Kallaste

Peakohtunik:

….

Rajameister:

Andrus Kallaste

Võistluse korrapidaja: Kadi Ruumet
Sekretariaat:

Avatakse 1 tund enne esimese parkuuri algust, suletakse 30 min pärast
viimase parkuuri lõppu.

Osavõtu tingimused:

Hobustel nõutav pass

Stardimaksud:

Parkuur nr. 1
Parkuur nr. 2
Parkuur nr. 3

Hobuste majutus:

võimalik majutada Tori tallides 150 krooni päev (ei sisalda sööta), vajalik
eelregistreerimine torihobune@hot.ee.

150.200.250.-

Boksirahad palume eelnevalt maksta a/a 221026344590
OÜ Tori Hobusekasvandus
Inimeste majutus:

Klaara-Manni Puhkemaja (1 km Torist) telefon 56 457745 ja 56 626015
Linnamehe Puhketalu (7 km Torist) telefon 51 78379

Meditsiiniline abi:

info sekretariaadist

Veterinaaria:

Võistluste veterinaararst on Marina Klaassen, Tel. 56470083

Autasustamine:

Tseremooniale on kohustuslik tulla hobusega, kui ei ole mõjuvat põhjust
seda mitte teha ning kui kohtunik ei määra teisiti.
Autasustatakse iga ala viite paremat ratsanikku 75% stardimaksudest,
hobust rosetiga, lisaks esemelised auhinnad sponsoritelt.
Autasustamine toimub peale iga ala lõppu.

Registreerimine:

kuni 29. mai 2009.a. e-mail Kerly@torihobune.ee, Kerly Luige.
Registreerimisel märkida võistleja, hobuse nimi, vanus, tõug, omanik.
Kõigile, kes nimetatud kuupäevaks ülesandmist ei tee, ent soovivad siiski
võistelda on stardimaks kahekordne.

Vastutus:

Korraldajad ei võta endale vastustust materiaalsete või füüsiliste
kahjustuste (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.

AJAKAVA
31. mai 2009.a
kell 10.00

parkuur nr. 1 100 cm puhtusele-kiirusele. 4...5 aastastele ja esimest
hooaega takistussõidus võistlustlevatel hobustel Art. 238.2.1
a)
b)

kell 12.00

parkuur nr. 2 110 cm , Art. 238.2.2
a)
b)

kell 14.00

tori tõugu hobustele
avatud arvestus
tori tõugu hobustele
avatud arvestus

parkuur nr. 3 120 cm parkuur. Art. 238.2.2
a)
b)

tori tõugu hobustele
avatud arvestus

Kõik parkuuride algusajad on orienteeruvad, välja arvatud nr 1 ning võivad viibida osavõtjate
arvust sõltuvalt. Korraldajad võivad teha artiklitesse muudatusi lähtudes vajadustest.

Lisaks toetavad:
EHS
PAVO hobusöödad
Tori Lillepood
Tori Vallavalitsus

