EESTI TÕUGU HOBUSTE AASTANÄITUS 2022
EESTI TÕUGU NOORHOBUSTE ÜLERIIGILISED
JÕUDLUSKATSED

Aeg:

laupäev-pühapäev, 27- 28 august 2022

Koht:

Tori Hobusekasvandus, Tori, Pärnumaa

Korraldaja:

Eesti Hobusekasvatajate Selts koostöös
SA Eesti Maaelumuuseumid Tori Hobusekasvandusega

Eesmärk:

Parimate eesti tõugu noorhobuste väljaselgitamine ja
noortäkkude tunnustamiseks esitamine vastavalt EHSi
eesti tõugu hobuste tõuraamatu aretusprogrammile.
Eesti tõugu hobuste tutvustamine.

Osavõtjad:

1. 2020 a. sündinud eesti tõugu täkud
2. 2019 a. sündinud eesti tõugu täkud
3. 2018 a. sündinud ja vanemad eesti tõugu täkud,
keda omanik soovib esitada tunnustamiseks;
4. 2019 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:

Osavõtu soovi registreerimine kuni 15.08.2022 ehs@ehs.ee
NB! Katsetel osalevate hobuste arv on piiratud.
Kutse saanud osavõtjad saadavad kinnituse osalemise kohta
hiljemalt 18.08.2022 ehs@ehs.ee,
Kui hobune on müügis, andke teada, avaldame info kataloogis.
Inimeste majutust kohapeal ei pakuta, kuid on olemas aiaga
piiratud alal telkimisvõimalus.

Hobuse tervis:

Tallist, kust hobune tuuakse katsetele, ei tohi esinenud olla
nakkushaigusi viimase 30 päeva jooksul.
Hobuste tervise kontroll: 27.08 Toris algusega kell 08.30.
Hobuste pildistamine.

Hobustele tallikohad: talliboks 2 x 20 eur/päev , kohalolek 26.08 õhtust – 28.08.
tellimine- Karin Peks, karin.peks@memu.ee
Telli boksikoht EHS eesti tõugu hobuste tõuraamatu hobusele
EHS-i kaudu arveldades, hind 25 % soodsam.
Hobusega osavõtu tingimused: EHS liikmetele, kelle hobune kuulub EHSi eesti tõugu
hobuste tõuraamatusse, on osavõtt tasuta
(sisaldab kahte käepaela).
Osavõtu tasu mitte EHS liikmetele või
hobusega, kes ei kuulu EHSi tõuraamatusse , on 40 eur
(sisaldab kahte käepaela)
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! Hobuseid tuleb esitada valjastatuna
(lubatud on suulisteta valjad))

Transport:

EHSi tõuraamatu hobustel kompenseeritakse transpordikulusid
0.30 eur/km treileri kohta (+ praamipiletid; arve alusel,taotluse saatmisel
lisada kütusetšekk). Kahe või mitme hobuse transpordil makstakse
sõiduvahendi kohta tasu ühekordselt.
Kompensatsioone makstakse välja 2022 aasta jooksul.

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.
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 27.08.
Publiku lemmiku täku ja mära valimine 27.08 !

KAVA:
Laupäev 27. august

Kell 08.30 algusega hobuste tervise kontroll.
Hobuse hindamine ja kirjeldus, lineaarne hindamine.
11.00 Kahe aastaste täkkude esitamine käekõrval esitusväljakul.
Vabaliikumine ja vabahüpped.
13.00-13.30 lõunapaus
13.30 Kolme aastastaste täkkude esitamine käekõrval.
Vabaliikumine ja vabahüpped.
14.00 Vanemate täkkude esitamine käekõrval. Vabaliikumine ja vabahüpped.
Eesti hobuse tutvustus.
15.00 Kolme aastaste märade esitamine käekõrval. Vabaliikumine ja vabahüpped.
Vabahüpetest osavõtt ei ole märaga kohustuslik, protokollis vabahüppe hinnet ei arvestata
punktisummasse. Vabahüppe hinnang läheb protokolli ja tõuraamatusse.

19.00 AASTATÄKU 2022 väljakuulutamine, millele järgneb IVO LINNA ja ANTI KAMMISTE
meeleolukas kontsert Tori Hobusekasvanduse hoovil.
27.augusti sündmuspäev on tasuline- 7 eur EHS liikmetele, kelle osavõtt on registreeritud
ehs@ehs.ee aadressil hiljemalt 26.08.
Igal liikmel on võimalus soetada kaks käepaela soodushinnaga 7 eur/tk.
PÄEVAPILET EELMÜÜGIST 15 eur, kohapeal ostes 20 eur ja alla 12 aastased lapsed tasuta! Vaata
lisainfot www.piletilevi.ee.

Pühapäev 28.august

Kell 10.00 Täkkude vabaliikumine ja vabahüpped.
Kell 12.00 Täkkude kommenteerimine ja auhindamine.
Parima kahe aastase eesti tõugu täku tunnustamine tiitliga
PARIM EESTI TÕUGU NOORTÄKK 2022
Kell 14.00 Märade vabaliikumine ja vabahüpped.
Kell 15.30 Märade kommenteerimine, auhindamine
Parima kolme aastase eesti tõugu mära tunnustamine tiitliga
PARIM EESTI TÕUGU NOORMÄRA 2022
ARETAJATE koosviibimine.
28.08 Otseülekanne OHO TV! (link leitav www.eestihobune.ee , www.oho.ee ja FB sündmuse
lehelt).
NB! Tori sild remondis, kohalesõit Vihtra või Sindi kaudu.
KORRALDAJA jätab õiguse teha ajakavas muudatusi.
Kohtumiseni! Haruseltsi juhatus

