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LAGEDI DERBY 2016 

JUHEND 

Toimumise aeg ja koht:  31.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Harjumaa 

          GPS koordinaadid N: 59° 24.450` E: 24° 56.691` 

Võistlustingimused:   muruplats ja pargiala, ca 1,5ha; soojendusväljakud – liiv (22x70m). 

Võistluse korraldajad:  Lagedi Ratsaspordikool, Külaliikumise ja ratsaspordiklubi Lagedi Kanged  

          Kargajad, Tondi RSK. 

Võistluse direktor:     Ain Unt, tel: 5656-4040 

Peakohtunik:       FEI 3* kategooria kohtunik Malle Einaste 

Peasekretär:       Merle Kollom, tel: 51-84-504, merle.kollom@gmail.com  

Sekretariaat:       avatakse 1 h enne esimese parkuuri algust ja suletakse 1/2 h peale  

          viimase parkuuri lõppu. 

Rajameister:       Ain Unt 

Platsimeeskonna pealik:   Ranno Vatsk 

Korrapidaja:       Karin Sild 

Helitehnika:      Karl Kruuk 

Osavõtu tingimused:    Vastavalt ERL poolt kinnitatud võistlustel osalemise tingimustele.  

Hobuste majutus:     Üksikud kohad on naabertallis (Nuhjal) tel: 51-443-83, Robi 

Inimeste majutus:      Korraldame. Huvi korral edastage vastav soov e-kirjaga capriole@capriole.ee.  

          Võimalik ka telkida. 

Arstiabi:         info sekretariaadist või 112 

Veterinaaria:       Vastavalt kehtestatud vet. nõuetele; vet. Reet Reimann, tel: 56-4624-29 

Autasustamine:     vastavalt ERL Üldmäärustikule hiljemalt 10 min peale iga parkuuri lõppu.  

               Autasustamisele kutsutakse kuni kuus paremat hobustel. 

           Auhinnarahad makstakse välja sekretariaadis peale vastava ala autasustamist  

          allkirja vastu. 

mailto:merle.kollom@gmail.com
mailto:capriole@capriole.ee


 
Kinnitatud ERL-s 14.07.2016 

 

Registreerimine:      kuni 25.07.2016 www.ratsanet.ee kaudu. 

Hilisemad registreerimised, muudatused või registreerimist puudutavad  

küsimused - tel 51-84-504, merle.kollom@gmail.com.  

Vastutus:        Korraldajad ei võta endale vastutust materiaalsete või füüsiliste kahjustuste  

       eest (sh. õnnetused, vargused, haigestumised jms. mis võivad juhtuda võistle- 

jatega, hobustega, hobuseomanikega jne. enne võistlusi, võistluste ajal ja  

peale võistlusi). Soovitame omada kindlustusi. 

 

Võistluse kava:  
 

Võistluspäeva eelsel päeval ja võistluspäeva hommikul toimuvad ERL kalenderplaanivälised kerged sõidud. 

Info leiate www.hobumaailm.ee ja võistluse interneti kodulehelt www.capriole.ee. 

Kell 14. 00 (orienteeruvalt) 

Parkuur nr. 9 Lagedi Miniderby – 80 cm, art. 238.2.2, ühed ümberhüpped Tabel C järgi  

             Avatud kõigile 

Stardimaks: registreerimisel kuni 25.07.2016a. k.a.  - 20€ 

registreerimisel 27.-30.07.2016a.    - 25€ 

             Auhinnafond: min. 100€, sõltuvalt võistlejate arvust. 

             Lisaks võitjale Scandagra (ratsavarustus, söödad, jne)  kinkekaart  

             75€ väärtuses. 

 

Kell 16.00 (orienteeruvalt)         

Parkuur nr. 10 Lagedi Derby – 100 cm, art. 238.2.2, ühed ümberhüpped Tabel C järgi 

Avatud kõigile. 

Stardimaks: registreerimisel kuni 25.07.2015a. k.a.  - 20€ 

registreerimisel 27.-30.07.2016a.    - 25€ 

            Auhinnafond: min. 200€, lisaks võitjale eraldi vähemalt 100€  

 
Teadmiseks: 

 Võistlusalade algusajad võivad muutuda sõltuvalt osavõtjate arvust. 

 Jälgige võistluse kodulehte www.capriole.ee: 

* stardijärjekorrad 

* võimalikud muutused võistlusalade algusaegades 

* Derby raja skeem avaldatakse võistluse kodulehel www.capriole.ee 

 Plats ja rada on harjutamiseks kaks nädalat enne võistluse algust suletud !!! 

 Derbyl on soovituslik kanda turvavesti. Turvavest on kohustuslik kuni 16-aastastel ratsanikel.  

 Juhendis määratlemata küsimused lahendatakse peakohtuniku ja korraldajate poolt kohapeal. 

Korraldajatel ja kohtunike kogul on õigus teha muudatusi võistluse paremaks läbiviimiseks. 

http://www.ratsanet.ee/
mailto:merle.kollom@gmail.com
http://www.hobumaailm.ee/
http://www.capriole.ee/lagediratsaspordikool/uritused/2017/lagediderby2017.htm
http://www.capriole.ee/lagediratsaspordikool/uritused/2015/lagediderby2015.htm
http://www.capriole.ee/lagediratsaspordikool/uritused/2016/lagediderby2016.htm
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 Auhinnafond võib suureneda vastavalt võistlejate arvule ja sponsorite lisandumisel. 

 Võistluse ajal töötab puhvet. 

 

Kohalesõidu kaart: 
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Neile, kes kasutavad GPS seadet, on kohaletulekul abiks koordinaadid: 
 

N:   59° 24.450` 
E:   24° 56.691` 

 

Vaata lisaks: 
 

Platsi 3D vaade avaneb, kasutades 3D Google Map`i: http://g.co/maps/nufq2 ehk: 
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