
                    

 
EESTI  TÕUGU  NOORHOBUSTE ÜLERIIGILISED 

JÕUDLUSKATSED 2021  
 

Aeg:                  laupäev, 18. september 2021, algusega  kell 11.00 

 

Koht:                Kõljala tall, Saaremaa 

 

Korraldaja:            Eesti Hobusekasvatajate Selts koostöös  

                                   Kõljala talliga                

 

Eesmärk:            Parimate eesti tõugu noorhobuste väljaselgitamine  ja   

                                   noortäkkude tunnustamine vastavalt EHSi eesti tõugu  

                                   hobuste tõuraamatu aretusprogrammile. 

                                   Eesti tõugu hobuste tutvustamine. 

 

Osavõtjad: 1. 2019 a. sündinud eesti tõugu täkud  

2. 2018 a. sündinud eesti tõugu täkud 

3. 2017 a. sündinud ja vanemad eesti tõugu täkud, keda omanik 

soovib esitada tunnustamiseks; 

4. 2018 a. sündinud eesti tõugu märad  

 

Hindamiskomisjon:    Hindamiskomisjoni töös osalevad haruseltsi  

                                    tõu-ja hindamiskomisjoni liikmed, tööd juhib Andres Kallaste.   
                                    Vajadusel kaasatakse eksperte. 
                                    

Hindamine:  Toimub 10 punkti süsteemis (tüüp; keha; jalad; samm; traav; 

galopp; hüpe; üldmulje).  

Hüppe hindamine on kohustuslik täkkudel.  

 

Eelregistreerimine:  Osavõtust teatada kuni 13.09.2021  ehs@ehs.ee, 

                                    Lisada info, kas hobune on müügis. 

 

Hobuse tervis:           Tallist, kust hobune tuuakse katsetele, ei tohi esinenud olla  

                                   nakkushaigusi viimase 30 päeva jooksul.  

                                   Hobuste tervise kontroll:  

                                   18.09 Kõljalas algusega kell 08.30.   

                                                                                             

Hobustele tallikohad:     talliboks 10 eur, tellimine: Kristine Järsk  

                                       krissuster@gmail.com 

                                                                         

Osavõtu tingimused:   EHS liikmetele, kelle hobune kuulub EHSi tõuraamatusse  

                                     on osavõtt tasuta. Osavõtu tasu mitte EHS liikmetele või   
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                                     hobustele, kelle haldaja ei ole EHS, on 25 eur.  

                                     Kaasa võtta hobuse pass.  

                                                                         

Esitustingimused: Esitus käekõrval, vabaliikumine ja vabahüpe. .  

 Vabahüppe 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 kombinatsioon või ratsasportlase riietus).  

                                    Soovitus kanda ratsakiivrit! 

  

Transport: EHSi tõuraamatu hobustel kompenseeritakse transpordikulusid  

0.30 eur/km treileri kohta (+ praamipiletid; arve alusel,taotluse 

saatmisel lisada kütusetšekk) 

                                

Auhindamine:             Karikas, kaelalint ja hobutekk parimale noorele täkule kahe 

aastaste arvestuses ja parimale noorele märale kolme  aastaste 

arvestuses. Osavõtjale esemeline auhind, hobusele rosett. Teistes 

arvestustes võitjale karikas,  rosett, ja esemeline auhind. 

Kõrgem auhind määratakse hobusele, kes hinnatavate tunnuste osas 

on saanud 8 punkti või  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. 

  

Eriauhind parimale hobuse esitajale.  

                                                     

KAVA: 
18.september kell  08.30 algusega hobuste tervise kontroll  

11.00 Kahe aastaste täkkude ring, esitamine käekõrval 

          Kolme aastaste täkkude ring, esitamine käekõrval 

          vanemate täkkude ring, esitamine käekõrval. 

          Järgnevad nende täkkude vabaliikumine ja -hüpped.  

          Auhindamine. 

         

Orienteeruvalt kell 14.00 

* AASTA TÄKK 2020 AUHINDAMINE 

* EESTI HOBUSTE ESINEMINE 

* EESTI HOBUSE ARETAJATE TÄNAMINE 

* Kõljala Talli hobused 

 

Järgneb kolme aastaste märade ring, esitamine käekõrval, vabaliikumine ja –hüpped. 

Auhindamine.  

 

Toimub otseülekanne www.ehs.ee, FB EHS eesti hobuse kasvatajate haruselts  

 

Kohtumiseni Kõljalas! 

Haruseltsi juhatus 

 

http://www.ehs.ee/

