
 

 

 

 

 

 

 LAGEDI DERBY 2010 
 

 

JUHEND 
 

 

 

Toimumise aeg ja koht:    18.09.2010 Lagedi, Harjumaa 

 

Võistlustingimused: Võistlusväljak – liivaplats ja  pargiala, ca 1,5ha; soojendusväljakud - 

liiv (22x70m) 

 

Võistluste korraldajad: Lagedi Ratsaspordikool, Külaliikumise ja ratsaspordiklubi Lagedi 

Kanged Kargajad, Tondi RSK 

 

Organiseerimiskomitee: Rein Karm, Enn Kikas, Raivo Kruuk, Enno Lindma, Sass Torjus 

 

Võistluste direktor:  Ain Unt tel: 5656-4040 

 

Peakohtunik:  Malle Einaste 

 

Peasekretär:   Kai Lasn 

 

Sekretariaat: Ülle Allmäe 

 

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

ala lõppu. 

 

Rajameister:    Ranno Vatsk 

 

Vanemstjuuard:    Aadi Potter 

 



Osavõtu tingimused:   Osa võivad võtta kõik! Võistlused viiakse läbi vastavalt 

võistlusmäärustikule. Võistlejatel soovitame omada elukindlustust. Terve hobune. 

 

Hobuste majutus:    Piiratud arvul, 200kr päev, info: 5656-4040, Ain Unt 

 

Inimeste majutus:   Ei korraldata. 

 

Arstiabi:   info sekretariaadist või 112 

 

 

Veterinaaria:  Terve hobune. Vähemalt 4 aastane. Aili Ruul  

 

Autasustamine: Autasustamine toimub kohe peale iga ala lõppu.  

Kui osavõtjaid on kuni kümme, autasustatakse kolme parimat.  

 

Registreerimine:  Registreerimiseks tuleb saata e-mail aadressile lagedi@capriole.ee 

hiljemalt kolmapäevaks  15.09.2010a k.a. . Ülesandmine teha ERL registreerimislehel. 

 Kõigile registreerijatele saadetakse vastu sellekohane kinnitus, et Teie 

registreerimine on õnnestunud. 

 Stardimaksu saab tasuda sularahas enne vastava sõidu algust. 

 Küsimuste ja probleemide korral: tel 55-956965 – Ann-Riin Ridbeck või 

lagedi@capriole.ee 

 Hilisemal  registreerimisel stardimaksud kahekordsed! 

 

Interneti kodulehekülg: 

http://www.capriole.ee/lagediratsaspordikool/uritused/2010/lagediderby2010.htm 

 

„Hobumaailmas“: 

http://www.hobumaailm.ee/?page=37&m=9&y=2010&id=382 

 

  

 

 

 

Vastutus: Korraldajad ei võta endale vastutust materiaalsete või füüsiliste kahjustuste 

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

võistlejatega, hobustega, hobuseomanikega jne. enne võistlusi, võistluste ajal 

ja peale võistlusi). Soovitame omada kindlustusi. 
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Võistluste kava:  

Kell 10.00       

Ülikerge Derby – maastikusõit – 50 - 60 cm,  

looduslikud tõkked KUNI 50cm.  

Looduslikud tõkked on võrreldavad kolmevõistluse 

raskusastmele „ALGTASE B 50“ (Vaata: 

VÕISTLUSKLASSID KOLMEVÕISTLUSES ALATES 

01.01.2010.“ http://www.ratsaliit.ee/est/g17s1945   )   

 

Mõned näited, vaata eelmise aasta pilte:  

Lattaed >  

http://www.capriole.ee/lagediratsaspordikool/uritused/2

009/pildid/imagepages/image43.html 

Vanker: 

http://www.capriole.ee/lagediratsaspordikool/uritused/2

009/pildid/imagepages/image62.html 

Allahüpe, 30cm: 

http://www.capriole.ee/lagediratsaspordikool/uritused/2

009/pildid/imagepages/image82.html 

                                                            

art.238.2.1(kiirusele ja puhtusele) 

Avatud kõigile. 

Stardimaks 150.- 

Autasustatakse esimest kuute paremat, lisaks distantsi 

puhtalt (0 kp.) läbinutele rosett. 

 

 

 

 

Kell 12.00       

Parkuur nr. 1. Lagedi Miniderby – 80 cm,  

looduslikud tõkked kuni 60cm, art.238.2.1(kiirusele ja 

puhtusele) 

Avatud kõigile. 

Stardimaks 200.- 

Võitja saab ainulaadse ja senikordumatu karika. 

Auhinnafond:  50% stardimaksudest,  
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Kohe peale eelmise ala lõppu 

Voltižeerimise võistlus 

Avatud kõigile. 

Stardimaks 50.- 

Võitja saab karika, kõik osavõtjad saavad medalid 

 

 

 

Kell 15.00 (orienteeruvalt)         

Parkuur nr 2. Lagedi Derby – 100 cm,    

art.238.2.2(ümberhüpetele) 

Avatud kõigile. 

Stardimaks 200.- 

Võitja saab ainulaadse ja senikordumatu karika. 

Auhinnafond:  75% stardimaksudest 

 

 

 

 

Teadmiseks: 

 

 Miniderby ja Lagedi Derby vahel, orienteeruvalt kell 14, toimub 

voltižeerimisvõistlus Lagedi Karikas 2010, vaata eraldi juhendit  võistluste 

koduleheküljelt.  

 Võistlusalade algusajad võivad muutuda sõltuvalt osavõtjate arvust (v.a. parkuur nr. 

1). 

 Stardijärjekorra ja orienteeruva parkuuride algusaja kohta on võimalik saada infot 

võistlustele eelnevatel päevadel peale registreerimistähtaja lõppu internetist 

võistluste kodulehelt ja hobumaailmast. 

 Derby parkuurid ilmuvad „Hobumaailma“ ja internetilehele ja võistluste kodulehele. 

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

ratsanikel.  

 Auhinnafond võib suureneda sponsorite lisandumisel ja vastavalt võistlejate arvule. 

 Juhendis määratlemata küsimused lahendatakse peakohtuniku ja korraldajate poolt 

kohapeal. 

 Võistluste ajal töötab puhvet. 

 

 

 



Kohalesõidu kaart: 

 
 

 
 

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

N:   59° 24.450` 
E:   24° 56.691` 
 


