
 

EESTI  HOBUSEKASVATAJATE  SELTS 

TRAKEENI  TÕUGU NOORHOBUSTE ÜLERIIGILISED JÕUDLUSKATSED  
  

Toimumisaeg:                Pühapäev, 28. september  2014,  algusega  kell 11.00 

Koht:                      Heimtali Hobusekasvandus 

Korraldajad:  Eesti Hobusekasvatajate Selts koostöös  

   Heimtali Hobusekasvandusega 

 

Eesmärk:  2  aastaste noorhobuste hindamine, valik ja noortäkkude 

   tunnustamine vastavalt trakeeni  tõugu hobuste aretusprogrammile 

Osavõtjad: 2012 a  sündinud  trakeeni  tõugu täkud ja märad 

                                            Lisaks seni hindamata või omaniku soovil kordushindamisele esitatavad   

kuni 6-aastased trakeeni tõugu hobused  

 Mitte EHS liikme hobusele osavõtutasu 10 eur . 

      
Hindamiskomisjon  :        Rahvusvahelise hindamiskomisjoni tööd juhib Andres Kallaste, 

                                            komisjoni töös osaleb Ramune Jasiene Leedust                                           

                                              

 Veterinaaria:  Osa võtma on oodatud terved hobused,  kes tuuakse tallidest,  kus pole 

                                           esinenud viimase 30 päeva jooksul  nakkushaigustesse haigestumisi.   

                                           Hobuste ülevaatus algab kell 9.30 
 
Tallikohad:                       Kairi Dräbtsinskaja  tel. 56647288   Tallikoha maksumus  10 eur.  

   

Osavõtu tingimus:            EELREGISTREERIMINE  lõpeb neljapäev 25.september   

                                           EHS-I aadressil ehs@ehs.ee  või tel. 4466995.  

                                           Kaasa võtta jõudluskatsetele hobuse  pass.  

Esitustingimused: Noorhobuse esitajal ( samuti abilisel ) nõutud  korrektne  

riietus ( näit. valge pluus, tumedad püksid ) 

Parimale noorhobuse esitajale eriauhind. 

 

Auhindamine:                  Auhinnatakse rahalise auhinnaga 2012. aastal sündinud noorhobuseid. 

kõikidele osavõtjatele rosetid ja hobuse omanikule diplom  

Parima noore trakeeni tõugu täku ja mära omanikule karikas.  
                      
                Jõudluskatsetele kutsustud hobuse omanikku, kelle hobune  saavutab  

                               kõrgema, esimese või teise auhinna, tunnustatakse rahalise auhinnaga.  

                Kõrgem auhind 100 eur, I auhind 65 eur  ja  II auhind 30 eur. 

Kõrgem auhind määratakse hobusele, kes hinnatavate tunnuste osas on 

saanud 8 punkti ja rohkem. I auhind – kõik 7 punkti, või 2 hinnet üle 7 

punkti, siis võib olla üks hinne 6 punkti. II auhind – kõik 6 punkti (  või 2 

hinnet üle 6, siis võib üks hinne olla 5 ). 
 
KAVA:  Pühapäev, 28. september kell  11.00    Täkkude ja märade esitamine käekõrval 

                                                                      

                                                                                Täkkude ja märade hindamine vabaliikumisel  

                                                                                 ja vabahüpetel maneezis          

                 

                                               Esitusringid  ja auhindamine 

 

Lisainformatsioon:   Heimtali Hobusekasvandus – Peep Puna tel. 50 22501 

        Eesti Hobusekasvatajate  Selts – Andres Kallaste tel. 51 10857 

 

      KOHTUMISENI HEIMTALI HOBUSEKASVANDUSES 28.september. 

                TULE JA VALI OMA HOBUNE  

              PARIMATE TRAKEENI TÕUGU NOORHOBUSTE SEAST ! 

mailto:ehs@ehs.ee

