
                                                                                                  

 
EESTI  TÕUGU  NOORHOBUSTE ÜLERIIGILISED 

JÕUDLUSKATSED 2015 

 

 

Aeg:         laupäev, 29.august 2015, algusega  kell 11.00 

 

Koht:       Kõljala tall, Kõljala küla, Pihtla vald, Saaremaa 

 

Korraldaja:   Eesti Hobusekasvatajate Selts   

 

Eesmärk:    parimate eesti tõugu noorhobuste väljaselgitamine  ja   

                           noortäkkude tunnustamine vastavalt EHS-I eesti tõugu  

                           hobuste tõuraamatu aretusprogrammile 

 

Osavõtjad: 1. 2013 a. sündinud eesti tõugu täkud  

2. 2012 a. sündinud ja vanemad eesti tõugu täkud, keda 

omanik soovib esitada tunnustamiseks; 

3. 2012 a. sündinud eesti tõugu märad  

 

Hindamiskomisjon:  Hindamiskomisjoni tööd juhib Andres Kallaste, 
                                    hindajad Aili Ige, Reedik Kivisoo, Taimi Usin 

                                    

Hindamine:  Toimub 10 punkti süsteemis (tüüp; pea,kael,keha; jalad; 

samm;  traav; galopp ja hüpe; üldmulje). 

 

Eelregistreerimine:  Osavõtust teatada kuni 26.august tel. 44 66995  või 

                                    ehs@ehs.ee  

 

Veterinaaria:  Tallist, kust hobune tuuakse katsetele, ei tohi esinenud olla 

nakkushaigusi viimase 30 päeva jooksul.  

Hobuste tervise kontroll ja mõõtmine: 29.08. Kõljalas kell 

09.00 kuni 10.30  

                                                                                             

Hobuste majutus:     boksid tallis, 10 eur/ööpäev, 

                                    broneerimine Kristine Järsk tel. 5217023 

                                    Hilinejatele boksi kohta ei garanteerita. 

Inimeste majutus:     Kõljala Puhkeküla, info tel. +37 256 615 095    

 

Osavõtu tingimused: Osa võtavad eelnevalt piirkondlikul jõudluskatsel osalenud  

   ning kutse saanud 2013 a. sündinud täkud ja 2012 a.  

   sündinud märad.  

mailto:ehs@ehs.ee


                                    Vanemate täkkudega osavõtu registreerib täku omanik 

                                    hiljemalt 26.08.2015 ehs@ehs.ee Kaasa võtta hobuse pass.  

                                                                         

Esitustingimused: Esitus liivaväljakul.  

 Vabahüpe takistus koosneb lattaiast ja okserist (6,5 m vahega),  

kahe aastastel hobustel hinnatakse  hüpet  80 cm kõrgusel 

takistusel ja kolme aastastel või vanematel hobustel  90 cm 

kõrgusel takistusel. 

                                        Noorhobuse esitajal (samuti abilisel) nõutud korrektne 

   riietus ( must-valge vorm või ratsasportlase   

   riietus).  

 

  

Transport: Kutsed saanud hobuste transpordikulusid 

kompenseeritakse 0.26 eur/km 

                                

Auhindamine:  Karikas ja hobutekk parimale noorele täkule kahe aastaste 

arvestuses ja parimale noorele märale kolme  aastaste 

arvestuses. Hinnatud kahe aastastele täkkudele ning kolme 

aastastele märadele jõudluskatsete toetus - kõrgem auhind 

100 eurot, I auhind 60 eurot ja II auhind 30 eurot. 

                                    Kõikidele hobustele rosett. Eriauhind parimale   

                                    hobuseesitajale.                                                         

 

 

KAVA: 

 

29.august kell  09.00  - 10.30 hobuste tervise kontroll ja mõõtmine 

 

11.00 - kahe aastaste täkkude ring, 

            esitamine käekõrval, vabaliikumine ja hüpped, 

            kahe aastaste täkkud ringil ja auhindamine 

 

- vanemate täkkude ring, 

            esitamine käekõrval, vabaliikumine ja  hüpped,  

            vanemate täkkude ringil ja auhindamine  

 

14.00 (orienteeruvalt) Kõljala talli hobuste esinemine 
 

- kolme aastaste märade ring,  

  esitamine käekõrval, vabaliikumine ja hüpped,  

  kolme aastased märad ringil ja auhindamine 
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