4- ja 5- aastaste eesti sporthobuste 90-päeva test 2022.
Eesmärk:
Jõudlusandmete kogumine ja noorhobuste võimekuse, aretusväärtuse ja spordipersperspektiivi
väljaselgitamine professionaalsete ratsanike all. Erinevate treeningvõimalustega omanike hobused
seatakse võrdsemasse olukorda, mis suurendab jõudlusandmete usaldusväärsust.
Kaasnev kasu on ESH aretaja toetamine toodangu turuväärtuse tõstmisel (noorhobuste ettevalmistamine võistlusteks, võistlustel osalemine)
Testi põhimõte:
Hobuse omanik (eelistatud on ESH aretajad ja ESHKS liikmed) sõlmib kokkuleppe testiratsanikuga oma
hobuse testimiseks kolmeks kuuks ( vahemikus mai-august 2022). Hobune peab olema eelnevalt
treenitud sellisele tasemele, et saab testiperioodi jooksul korduvalt võistleda (osaleb vähemalt kolmel
ettevalmistaval võistlusel+ noorhobuste tšempionaadil) Testist osa võtta soovivate hobuste kvaliteedi
määramiseks tuleb osaleda võõrratsaniku testil. (24. aprill Tähtevere Tallis, osalustasu 50 eur.)
Testiratsaniku kohustus on täita perioodi jooksul 3 korda hindamiselehte (esmamulje hobusest, pärast
1,5 kuu tööd, lõpphinnang). Hinnatakse 1-5 palli süsteemis:
1. füüsilist töövõimet (koormuse talumist)
2. psüühilist stressitaluvust
3. õppimisvõimet
4. loomulikku hüppeannet ja tahet
5. loomulikke allüüre
6. loetletakse erilisi omadusi vabas vormis (näiteks kõva pea, ei salli säärt või ratset, tuimus, liigne
ettevaatlikus, eriline julgus või hüppetahe jne.) Iga hindamise juures võiks märkida, milline on areng


Testiratsanikuga lepib aretuskomisjon kokku 2 nn lahtiste uste päeva, mil igaüks võib nende tööd
näha.



Pärast esimest kuud on omanikul õigus ratsanikku vahetada paari sobimatuse korral või
katkestada test kui ilmneb, et hobune ei sobi mingil põhjusel testi programmi.

Korrektselt esitatud hinnetelehed ja võistlustel osalemine on aluseks toetuse väljamaksmiseks.!
Erijõudluskontrolli läbiviimiseks kvalifitseeruvad ratsanikud:
Kvalifitseeruvad pikaaegse võistluskogemustega ratsanikud, kes on ise noorhobuseid hobuseid
ettevalmistanud ja võistlustasemele viinud.

Erijõudluskontrolli läbiviimiseks kvalifitseeruvad hobused:
4- ja 5-aastased ESH tõuraamatusse kuuluvad hobused
Kulude hüvitamine:
ESHKS hüvitab erijõudluskontrolli läbiviimise reaalsed kulud omanikule 60% ulatuses, kuid
mitte rohkem kui 500 eurot testi kohta ühe kuu kohta (kokku 1500eur - 3kuud). ESHKS-ile
esitatakse kuu lõpus talli ja ratsaniku poolt arve, mille tasub ESHKS. Arve (arvete) summast
40 % teeb ESHKS omanikule arve. Kui 60% arvest ületab 500 eurot siis ka selle ületatud
summa tasub omanik. Arvel ära märkida hobuse nimi. Summad toodud käibemaksuta.
Kui hobune jääb aretaja enda talli pidamisele siis ei hüvita ESHKS rohkem kui 300 eurot testi
ühe kuu kohta.

Lisatingimused:
1. Testiratsanikul ja hobuse pidajal peab olema võimalus väljastada arveid
2. kui omanik katkestab testi omal soovil (näit. hobuse müük) hiljem kui pärast katseaega e. esimest
kuud siis kulusid ei hüvitata ja need jäävad omaniku kanda.
3. Kui test katkeb hobuse vigastuse tõttu (tuleb esitada vet. tõend) siis hüvitatakse kulud testi katkemise
hetkeni ja hindamiselehe viimane osa täidetakse samuti siis.Testi katkemisest teavitada ESHKS
tegevteenistust nädala jooksul.
90 p testil osalemise kriteeriumid:
Testis osalemiseks tuleb saata info@estsporthorse.ee avaldus, milles on märgitud hüvitise saaja nimi,
hobuse nimi, testiratsaniku nimi ja kus test toimub. Avalduse saatmisega nõustub avalduse esitaja 90p testi tingimustega.
Testis on võimalik osaleda ca kümnel (10) ESH tõuraamatus registreeritud 4- ja 5- aastasel hobusel.
Lõpliku osalejate arvu otsustab komisjon.
Hobused valitakse 90- p testile eelneval võõrratsaniku testil. Otsuse teeb komisjon, mis koosneb ESHKS
aretuskomisjoni ja juhatuse liikmetest. Seotud isikud (hobuste omanikud, testiratsanikud jne) taandavad
ennast komisjonist ning vajadusel kutsutakse otsustamise juurde erapooletuid komisjoniliikmeid.
Komisjon moodustatakse avalduste esitamise vooru järgselt.
Testile pääsemise pingerea moodustamise kriteeriumid:
Arvestatakse võõrratsaniku testil saavutatud tulemusega. Arvestatakse eelnevate võistlustulemustega
(5-aastased). Eelistatud on testitava hobuse siirdumine võõra ratsaniku alla. Eelistatud on ülevaatustel ja
võistlustel osalenud hobused, kelle kohta on ESHKS aretuskomisjonil on juba jõudlusandmeid.
Juhend on kinnitatud 2022 ESHKS liikmete üldkogu poolt.

