
HIP-HOPA KEPPHOBUSTE KEVADKARIKAS 

JUHEND 

Alates 1. juunist on lubatud korraldada spordi- ja liikumisüritusi, kui järgitakse tervishoiualase 
hädaohu reegleid. Et me saaksime korraldada ka edaspidi põnevaid võistlusi, on vajalik, et osavõtjad 
annaksid samuti oma panuse! 

Me palume Sinult: 

 Pidada kinni 2 + 2 reeglist 
 Desinfitseerida käsi 
 Tulla võistlustele tervena ja hea enesetundega 
 Registreerida end võistlustele ja võimalusel stardimaksud kanda OÜ Gerell arvele hiljemalt 

05.06.2020, et vähendada kohapeal sularahas arveldamist. OÜ Gerell arve nr 
EE752200221071962710 

Meie pakume Sulle: 

 Avarat võistlusala 2 + 2 reegli täitmiseks 
 Varustame võistlusala piisava hulga desinfitseerimisvahenditega 
 Paigaldame piisava vahemaa hoidmist abistavad markeeringud sekretariaadi, varustuse leti, 

kohviku ja tualeti järjekorras. 

 

Toimumise aeg ja koht:  07. juuni 2020 Raba tee 17,  Ilmatsalu alevik, Tartu 

Võistlustingimused:   Võistlusväljak/soojendusväljak: muruväljak 

Võistluste korraldajad:    OÜ Gerell 

Võistluste direktor:   Gerli Eller, 53334187, gerli.eller@gmail.com 

Kohtunike kogu:  Peakohtunik: Gerli Eller 

    Kohtunik: Kadri Rohumägi 

Rajameister:    Mihkel Raudsepp 

Sekretariaat:    Peasekretär: Kadri Rohumägi 

Sekretariaat avatakse 1 tund enne esimese parkuuri algust ja suletakse 
30 minutit peale viimase parkuuri lõppemist. 

Arstiabi:   Tel: 112 

Osavõtu tingimused: Võistlusala avatakse, kui on vähemalt 10 starti. Sealjuures ei ole tähtis, 
kas 10 inimest teeb 1 stardi või 1 inimene 10 starti. 

PARKUURIS OSALEMINE: 

    Vajalik sportlik riietus ja jalanõud. Paljajalu starti ei lubata!  



KARISTUSED PARKUURIS 

Parkuur läbitakse galopis 

Tõrkumine, mahaajamine, volt – 4 karistuspunkti 

Kukkumine – diskfalifitseerimine 

Ajakava:   Võistluskeskus avatakse võistlejatele kell 11.00 

    Esimese võistlusala (vigursõit) esimene start kell 12.00 

    Edasine ajakava sõltub võistlejate arvust 

Registreerimine: Registreerimine kuni 05.06.2020 e-mailile: kepphobused@gmail.com FB: 
sõnumites või tel: 53334187 

 Registreerimise kohta saadetakse vastus, kui vastust ei ole tulnud 24 h 
jooksul, siis palun võtta ühendust telefonil 53334187 

Stardimaks:  5.- eurot igal alal 

 

Autasustamine:  Hiljemalt 15 minuti jooksul peale võistlusala lõppu, autasustatakse 25% 
võistlejatest, kuid mitte vähem kui 3 kohta. 

Vastutus: Korraldaja ei vastuta materiaalsete või füüsiliste kahjustuste (sh 
õnnetuste, varguste jms.) eest, mis võivad juhtuda võistlejate, 
nende kaaskonna või esindajatega enne võistlusi, võistluste ajal 
või peale võistlusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VÕISTLUSALADE KIRJELDUS 

Võistlusala avamiseks, peab olema vähemalt 10 starti! 

Sealjuures ei ole oluline, kas 10 inimest teeb 1 stardi või 1 inimene 10 starti. 

1.juuni avalikustame esialgsed stardinimekirjad! 

 

              Vigursõit 
Aja ja puhtuse peale läbitakse rada maas olevatest lattidest, vigurelementidest ning 10 - 25 cm  
kõrgustest takistustest. Rada on oluline läbida õiges järjekorras, elemente rikkumata ja võimalikult  
kiiresti. Igal takistusel on number ja nooled, mis näitavad selle läbimise skeemi. 
 
Võisteldakse kahes alakategoorias: 
A – kuni 7 aastased võistlejad, takistuste kõrgus kuni 15 cm – lubatakse rajale koos saatjaga 
B – 8 aastased ja vanemad võistlejad, takistuste kõrgus kuni 25 cm 

 Lisaks Kevadkarikale toimub selles parkuuris eraldi arvestus Talvesarjast osavõtjatele, kes 
võistlevad Talvesarja peaauhinna pärast. 

 
Auhinnafond: 
Rosetid, maiustused ja tooted hobihobuste varustuse meisterdamiseks. 
 
 

Parkuurid 
Parkuur 40 cm 
Võistleja läbib takistuste raja etteantud numbrite alusel. 
Starti oodatakse kuni 10 aastaseid võistlejaid.  
Auhinnafond:  

 Rosetid, maiustused ja tooted hobihobuste varustuse meisterdamiseks. 
 
Parkuur 50 cm 
Võistleja läbib takistuste raja etteantud numbrite alusel. 
Osalema on oodatud kõik võistlejad, kellele parkuur jõukohane tundub. 

 Lisaks Kevadkarikale toimub selles parkuuris eraldi arvestus Talvesarjast osavõtjatele, kes 
võistlevad Talvesarja peaauhinna pärast. 

Auhinnafond:  
 Rosetid, maiustused ja tooted hobihobuste varustuse meisterdamiseks. 

 
Parkuur 60 cm 
Võistleja läbib takistuste raja etteantud numbrite alusel. 
Osalema on oodatud kõik võistlejad, kellele parkuur jõukohane tundub. 
Auhinnafond:  



 Rosetid, maiustused ja tooted hobihobuste või varustuse meisterdamiseks. 
 

Parkuur 70 cm 
Võistleja läbib takistuste raja etteantud numbrite alusel. 
Osalema on oodatud kõik võistlejad, kellele parkuur jõukohane tundub. 
Auhinnafond:  

 Rosetid, maiustused ja tooted hobihobuste või varustuse meisterdamiseks. 
 
Parkuur 80 cm 
Võistleja läbib takistuste raja etteantud numbrite alusel. 
Osalema on oodatud kõik võistlejad, kellele parkuur jõukohane tundub. 

 Lisaks Kevadkarikale toimub selles parkuuris eraldi arvestus Talvesarjast osavõtjatele, kes 
võistlevad Talvesarja peaauhinna pärast. 

Auhinnafond:  
 Rosetid, maiustused ja tooted hobihobuste või varustuse meisterdamiseks. 

 
Parkuur 80 – 100 cm 
Võistleja läbib takistuste raja etteantud numbrite alusel. 
Osalema on oodatud kõik võistlejad, kellele parkuur jõukohane tundub. 
Auhinnafond:  

 KARIKAS, rosetid, maiustused ja tooted hobihobuste või varustuse meisterdamiseks. 
 
Parkuur 18 + 
Võistlema oodatakse võistlejatega kaasas olevaid emasid, isasid, õdesid, vendasid jne, kes on 
vähemalt 18 aastat vanad. 
Parkuuri kõrgus kuni 50 cm 
Auhinnafond: 

 Aukiri, rosetid, maiustused 
 

Meeskondlik võislus - Sellest tõotab tulla eriti põnev võistlusala 
Meeskonnaks vajalik 2 võistlejat, kes igaüks läbib erineva ala (vigursõit, parkuur kuni 50 cm ja 
maastikusõit). Iga võistleja läbib raja oma hobusega ja teatepulga üleandmine käib 
kontaktivabalt! 
Auhinnafond: 

 Aukiri, rosetid, maiustused 
 

 
 
 
 
 
 
*Korraldajad jätavad endale õiguse teha enne võistluste algust vajadusel muudatusi ajakavas, 
parkuurides jne. 
 


