
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Voltižeerimisvõistluse „Lagedi 

Voltizeerimiskarikas 2010” 

Juhend 

 

 
 
Toimumise aeg: 18.09.2010, orienteeruvalt kell 

13.00, kohe peale päeva teist parkuuri 

(algusaeg sõltub võistlejate arvust). 

 

Toimumise koht: Lagedi, Lagedi Ratsaspordi- ja kiigeplats, Harjumaa. 

 

Võistluste korraldajad: MTÜ Lagedi Kanged Kargajad, Lagedi Ratsaspordikool. 

 

Võistlustingimused: Muruväljak, igal võistkonnal on oma voltižeerimise hobune. 

Kokkuleppel teise võistkonna esindajatega on võimalik kasutada nende hobust. 

 

Võistluste direktor: Ann-Riin Ridbeck 55-956965 

 

Kohtunikud: Peakohtunik ja kohtunikud täpsustamisel 

 

Osavõtutingimused: Enne ja pärast meeskonna esinemist on vajalik meeskonna 

tervitus kohtunikele. Iga klubi võib enne võistlust tuua kohtunikele oma muusika, mis 

pannakse esinemise ajaks mängima (võib ka MP3 formaadis olla).. 

Iga klubi või talli voltižeerijad esinevad korraga, iga voltižeerija peab ootama 

peakohtuniku märguannet enne oma kava sooritamist.  

Individuaalvõistlejad esinevad  vastavalt kokkuleppel peakohtunikuga.  



Võimalus on kasutada ka Lagedi Ratsaspordikooli voltižeerimise hobust. Palume 

selleks eelnevalt kokku leppida. 

 

Võistlusriietus: Soovitavalt liibuv, korrektne. Ratsakübar (kaska) ning lahtised 

juuksed ei ole lubatud. 

 

Võistluste programm: asub võistluste koduleheküljel: 

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

 

Märkused: Soojenduseks on lubatud kõigil võistlejatel kogu harjutuste kompleks läbi 

proovida. 

 

Osavõtutasu: 50.- kr. 

 

Autasustamine: Autasustatakse kõiki osavõtjaid medaliga! Võitjale karikas. 

 

Registreerimine: Hiljemalt 09.09.2010 kaasa arvatud. 

Hilisemal registreerimisel stardimaks kahekordne. 

 

Registreerimiseks tuleb saata e-mail aadressile annriin@hotmail.com. 

Registreerimisel palume märkida ära: 

 Osavõtjate nimed 

 hobuse nimi,  

 võistkonna nimi 

 

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 või annriin@hotmail.com 

 Hilisemal  registreerimisel stardimaksud kahekordsed! 

 

 

Märkused: 

 Kuigi võistlusala on Eestis küll vana, pole seda kahjuks pikka aega harrastatud 

võistlusspordina, siis on korraldajatega võimalik kokku leppida aeg, et näha ja 

proovida võistlustel nõutavaid harjutusi. Täpsustada saab ka detaile, mida 

mingi konkreetse harjutuse juures kuidas hinnatakse, millised on vead ja 

kuidas mõnd harjutust kergemini teha.  
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 Ootame inimesi, kellel on voltižeerimiskogemus (ka pealtvaatajana) välismaalt, 

või lihtsalt on asja vastu huvi, andma endast meile märku. Kontakt: 

lagedi@capriole.ee  

 Juhendis määratlemata küsimused lahendatakse kohtunike kogu ja 

korraldajate poolt kohapeal. 

 Võistluste ajal töötab puhvet. 

 

 

 

 

Teadmiseks: 

 Võistluse algusaeg võib muutuda sõltuvalt parkuurides osalevate võistlejate 

arvust. 

 Stardijärjekorra ja orienteeruva algusaja kohta on võimalik saada infot 

võistlustele eelnevatel päevadel peale registreerimistähtaja lõppu internetist 

võistluste kodulehelt. 

 Juhendis määratlemata küsimused lahendatakse peakohtuniku ja korraldajate 

poolt kohapeal. 

 Võistluste ajal töötab puhvet. 

 

Võistluste interneti koduleht: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohalesõidu kaart: 

 

 

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

 

N:   59° 24.450` 
E:   24° 56.691` 
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