
 

                                                                                                        
 

TORI TÕUGU NOORHOBUSTE ÜLERIIGILISED JÕUDLUSKATSED 2021 
  

Toimumisaeg, koht:  Reede, 20.08. 2021, algusega  kell 11.00 

                            Tori Hobusekasvanduses 

 

Korraldajad:  Eesti Hobusekasvatajate Selts koostöös 

                                       SA Eesti Maaelumuuseumid, Tori Hobusekasvandus 

 

Eesmärk:  Tori tõugu hobuste  aretustöö tutvustus ja tõu propageerimine. 

                                        Kahe ja kolme aastaste ning vanemate tori tõugu täkkude 

                                        hindamine, kellele taotletakse tunnustust.  

                                        Täkkude tunnustamine vastavalt tori tõugu hobuste säilitus- ja 

                                        aretusprogrammile.  

                                          
Arvestused: 

 

TÄKUD 

I. 2019 a. sündinud tori tõugu täkud 

   a) tõuraamatu universaalse suuna täkud (TA) 

   b) tõuraamatu aretussuuna täkud (TB)  

 

II. 2018 a. sündinud tori tõugu täkud 

   a) tõuraamatu universaalse suuna täkud (TA) 

   b) tõuraamatu aretussuuna täkud (TB)  

 

III. Vanemad tori tõugu täkud, kellele taotletakse tunnustust,  

      täkud tõuraamatu universaalsest suunast (TA) ja  aretussuunast (TB)  

 

MÄRAD 

I. 2019 a. sündinud tori tõugu märad 

   a) tõuraamatu universaalse suuna märad (TA) 

   b) tõuraamatu aretussuuna märad (TB)  

 

II. 2018 a. sündinud tori tõugu märad 

    a) tõuraamatu universaalse suuna märad (TA) 

    b) tõuraamatu aretussuuna märad (TB)  

 

 
Hindamiskomisjon : Tori tõugu hobuste tõuraamatu tõu-ja   hindamiskomisjoni liikmed ning vajadusel kaasatakse 

eksperte. 

                                                                                     

Hindamine:             Tori tõugu noorhobuste hindamine toimub  

                                       10 punkti süsteemis ja hinnatakse järgnevaid tunnuseid: 

                                       tüüp; keha; jalad; samm; traav; galopp ; hüpe /ei ole kohustuslik tõuraamatu universal- 

                                       suuna hobustele, üldmulje ). 

 



Veterinaaria:  Osalevad terved hobused, kes tuuakse tallidest,  kus 

    pole esinenud viimase 30 päeva jooksul  nakkushaigusi. 

                                       Loomaarst kontrollib kohapeal hobuste tervist. 

                                        

 

Tallikohad:                    Tallikoha broneerimine kuni 17.august e-postile: tuuli.ratsep@memu.ee 

                                       Tallikoha maksumus  20  eur, tasuda kohapeal. 

    

Osavõtu tingimused:     Osavõtu registreerimine kuni 17.august aadressil  

                                        ehs@ehs.ee Mitte EHS liikmetele osavõtutasu 25 eur.  

                                        Teatada:  hobune, sünniaasta, omanik ja esitaja nimi.  

                                        Kaasa võtta hobuse  pass.  

 

 

Esitustingimused: Noorhobuse esitajal ja tema abilisel on nõutud  korrektne  

 riietus (nt. valge pluus, tumedad püksid), turvalised  

 jalanõud ja soovitus kanda ratsakiivrit. 

 

Transport:                     EHSi poolt kutsutud noorhobustega jõudluskatsetest osavõtu transpordi  

                                        kompensatsioon. Treiler 0,30 eur /km, esitada arve või taotlus + kütusetšekk. 

 

 
Auhindamine:               Kahe aastaste täkkude ja märade mõlemas arvestuses  võitjale 

              karikas, hobusele tekk, kaelalint ja rosett, esemeline auhind, hobustele rosetid. 

 

                                        Kolme aastaste  täkkude ja märade mõlemas arvestuses võitjale  

              karikas, rosett ja esemeline auhind, hobustele rosetid. 

               

                                         Parimatele hobuseesitajatele auhinnad! 

                                                                             

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). 

 

                                        Osavõtjate nimekirjad  ja tulemused avaldatakse www.ehs.ee lehel. 

                                         

KAVA:  reedel, 20. august  Tori Hobusekasvanduses 
                                        

 kell 11.00 

 Tori tõugu hobuste jõudluskatsed, noorhobuse esitus ja hindamine  

 

I. TÄKUD          1. 2019. a  sündinud  tori tõugu täkud,   

                                tõuraamatu TA osa. 

                                 

                            2. 2019. a  sündinud tori tõugu täkud, 

                                tõuraamatu  TB osa. 

                                                                                                                                                                

                               3. 2018. a  sündinud  tori tõugu täkud,   

                                tõuraamatu TA osa. 

 

                            4. 2018. a  sündinud tori tõugu täkud, 

                                tõuraamatu  TB osa. 

 

                            5. Vanemad tori tõugu täkud, kellele taotletakse tunnustust  

                                (tõuraamatu TA osa ja TB osa) 

 

Igas arvestuses toimub esmalt ring, järgneb esitus käekõrval Tori Hobusekasvanduse hoovis, vabahüpped 

mailto:ehs@ehs.ee
http://www.ehs.ee/


jooksukoplis või vihma korral maneežis (TA osa hobustel ei ole kohustuslikud) ja esitatud hobuste  

auhindamine iga arvestuse esituse lõpus. 

 
VAHEAEG ca 1 tund   

 

Külastajatele tallide ekskursioon.  

Külastajatele tallidega tutvumine milles lähtutakse Covid-19 juhendeid ja ettekirjutisi. 

 

Arvestades keerulist ning kiiresti muutuvat Covid-19 olukorda võib päevakavas tulla ette muudatusi. 
 

 

 

                                 

II. MÄRAD             1. 2019. a  sündinud  tori tõugu märad,   

ALGUS kell 14.30    tõuraamatu TA osa. 

                                 

                                  2. 2019. a  sündinud tori tõugu märad, 

                                      tõuraamatu  TB osa. 

                                                                                                                                                                

                                     3. 2018. a  sündinud  tori tõugu märad,   

                                     tõuraamatu TA osa. 

 

                                  4. 2018. a  sündinud tori tõugu märad, 

                                      tõuraamatu  TB osa. 

                        

 

Igas arvestuses toimub esmalt ring, järgneb esitus käekõrval – Tori HK hoovil, vabahüpped jooksukopils või 

vihma korral maneežis (TA osa hobustel ei ole vabahüpped kohustuslikud) ja esitatud hobuste auhindamine 

iga arvestuse lõpus. 

 

 

Kontaktid:  

Andres Kallaste, EHS aretustöö juhataja  mob. 5110857, andres.kallaste@ehs.ee 

Ingrid Soomets, SA Eesti Maaelumuuseumid, Tori Hobusekasvandus mob. 53478973. 

                                                                                            ingrid.soomets@memu.ee  

 
                                                                  

 EHS,  

Tori hobuse kasvatajate haruselts 

 
   

 

COVID info: www.kriis.ee 
 

COVID – 19 reeglid lähtuvad Vabariigi Valitsuse jooksvatest korraldustest!  

Külastajate osas arvestame, et antud üritusel ja selle tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, 

COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed.   

Link tervisetõendi kohta on järgmine: 

https://www.kul.ee/covid-tervisetoend 

VAATA rohkem infot: KRIIS.EE            HOIDKEM ÜKSTEIST!         OLGEM TERVED! 

http://www.kriis.ee/
https://www.kul.ee/covid-tervisetoend

