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1. Üldosa 

Hobuse jõudluskontroll on meetod hobuse võimete väljaselgitamiseks ja tõu-ning 

aretusväärtuse määramiseks. Jõudluskontrolliga kontrollitakse ning antakse hinnang hobuse 

jõudlusvõimele, liikumisele, hüppele, temperamendile. 

Hobuse jõudluse hindamine toimub:  

• varsa areng ja üldmulje esimesel eluaastal; 

• noorhobuste jõudluskatsed; 

Hobusekasvatajate juures toimuvatel hobuste hindamistel hinnatakse 10 punkti 

süsteemis järgnevaid tunnuseid: 

a) tüüp 

b) keha 

c) jalad 

d) samm 

e) traav 

f) galopp 

g) hüpe 

h) üldmulje 

Galopi ja hüppe hindamine ei ole kohustuslik. Jõudluskatse on piisaval tasemel läbi 

viidud, kui on hinnatud hobuse tüüp, keha, jalad ja üldmulje. 

 

• võõrratsaniku test, soovitavalt 3-6 aastastele noorhobustele; 

• ratsaspordivõistluste tulemused; 

• tõunäituste (nt. araabia hobuste päev) 

Näitustel hinnatakse hobuseid vastavalt araabia hobuste rahvusvaheliselt tunnustatud 

hindamissüsteemile. 

Hinnatakse 20 punkti süsteemis järgmiseid tunnuseid: 

a) tüüp 

b) pea ja kael 

c) keha ja ülaliin 

d) jalad 

e) liikumine (samm ja traav) 

• hindamine tõuraamatusse kandmisel 

Hinnatakse järgmiseid tunnuseid: 

a) tüüp 

b) keha 

c) jalad 



d) samm 

e) traav 

f) üldmulje 

Hobuse mõõtmised tõuraamatusse kandmisel ei ole kohustuslikud. 

• Hindamine järglaste ja külgsugulaste järgi 

 

 

2. Araabia täisvereliste hobuste jõudluskatsete juhend 

 

2.1 Eesmärk 

Hobuste hindamine ja valik, hobuste ja eellaste aretusväärtuse määramine.  

 

2.2 Osavõtjad 

Araabia täisverelised hobused alates teisest eluaastast. 

 

2.3 Hindamine vastavalt noorhobuste jõudluskatsed punktis 1. 

2.4 Hindamiskomisjon 

      Eesti Hobusekasvatajate Seltsi (EHS) poolt määratud hindamiskomisjon. 

2.5 Veterinaaria 

      Osa võivad võtta terved hobused, keda tuuakse tallidest, kus pole esinenud viimase  

      30 päeva jooksul nakkushaigustesse haigestumisi. 

2.6 Osavõtutingimused 

      Eelregistreerimine, e-aadress märgitakse juhendis. Kaasa võtta hobuse pass.  

      Noorhobuse esitaja kannab korrektset riietust (nt valge pluus ja tumedad püksid).  

3.  Võõrratsaniku test 

3.1 Eesmärk ja osavõtjad 

      Hobuse testimine kahe võõrratsaniku poolt. 

      Kolmeaastaste ja vanemate hobuste hindamine ja valik. 

      Hobuste ja eellaste aretusväärtuse määramine. 

      Imporditud aretusmaterjali katsetamine. 

3.2 Hindamine 

      Hobust hinnatakse vabaliikumises ja kahe võõrratsaniku all testides. 

      Vabaliikumises hinnatakse hobuste järgmiste tunnuste alusel: 

      a) samm 

      b) traav 

      c) galopp 

      e) hüpe  (ei ole kohustuslik) 

      Ratsaniku all hinnatakse järgmiste tunnuste alusel: 

      a) samm 

      b) traav 

      c) galopp 

      d) ratsastatavus- hinnatakse hobuse allumist ja koostöövalmidust ratsanikuga. 

 



3.3 Hindamiskomisjon 

      EHSi poolt määratud kolmeliikmeline hindamiskomisjon- hindaja, võõrratsanik-   

      koolisõitja, võõrratsanik- takistussõitja. 

3.4 Veterinaaria 

      Osa võivad võtta terved hobused, keda tuuakse tallidest, kus pole esinenud viimase  

      30 päeva jooksul nakkushaigustesse haigestumisi. 

3.5 Osavõtutingimused 

      Eelregistreerimine, e-aadress märgitakse juhendis. Kaasa võtta hobuse pass. 

 

4. Araabia hobuste näitus 

    4.1  Eesmärk  

          Araabia hobuste hindamine näituseväljakul, hobust esitatakse käekõrval  

          ja võimaluselt vabaliikumises. 

          Eesmärk on valida araabia täisverelisi hobuseid aretusse ja/või tarbehobuseks,  

          hobuste ja eellaste aretusväärtuse määramine ning paremate araabia täisvereliste  

          hobuste esiletoomine ning auhindamine. 

    4.2 Hindamine 

          Hinnatakse rahvusvaheliselt tunnustatud 20 punkti süsteemis järgmiste tunnuste  

          alusel:  

          a) tõutüüp 

          b) pea ja kael 

          c) keha ja ülaliin 

          d) jalad 

          e) liikumine (samm ja traav) 

    Punktide alusel määratakse tase: 

         a) kuldtase -    85 – 100 punkti; 

         b) hõbetase-    75 – 84,99 punkti; 

         c) pronkstase- 65 – 74,99 punkti. 

    4.3 Hindamiskomisjon 

         Eesti Hobusekasvatajate Seltsi (EHS) poolt määratud hindamiskomisjon. 

         Eesmärk on kutsuda näitusele hobuseid hindama rahvusvaheliselt tunnustatud  

         araabia täisvereliste hobuste kohtunik. 

    4.4 Veterinaaria 

         Osa võivad võtta terved hobused, keda tuuakse tallidest, kus pole esinenud viimase  

         30 päeva jooksul nakkushaigustesse haigestumisi. 

     4.5 Osavõtutingimused 

          Eelregistreerimine, e-aadress märgitakse juhendis. Kaasa võtta hobuse pass.  

          Noorhobuse esitaja kannab korrektset riietust (nt valge pluus ja tumedad püksid).  

    4.6 Auhindamine 

          Täpsem auhindamise läbiviimine märgitakse näituse juhendis. Auhind iga  

          vanuseklassi parimale. Vanuseklasside võitjate seast valitakse Best in Show araabia  

          täisvereline hobune.  



5. Araabia täisverelise hobuse jõudlusandmete kogumise, avaldamise ja säilitamise kord 

 

Araabia täisvereliste hobuste jõudluskontrolli andmeid kogutakse läbiviidud 

jõudluskatsetel, võistlustel või näitustel. Jõudluskatsete tulemused protokollitakse, 

hindamislehed ja protokollid säilitatakse EHS kontoris. EHS tõuraamatupidaja registreerib 

jõudluskontrolli tulemused tõuraamatus ja saadab protokolli jõudluskontrollis osalenud 

hobuse omanikule. Protokollid säilitatakse EHS kontoris vastavalt seaduses ettenähtud 

korras. Hobuseomaniku soovil kantakse jõudluskontrolli tulemused hobuse passi. Selleks 

saadab hobuse omanik passi EHS kontorisse.  

Jõudluskontrolli tulemused avaldatakse igaaastaselt Eesti Hobusekasvatajate Seltsi 

aastaraamatus, jooksvalt kodulehel ja tõuraamatus.  

 

 

 

           

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


