
TRAKEENI TÕUGU HOBUSTE JÕUDLUSKONTROLLI LÄBIVIIMISE KORD

  Trakeeni tõugu hobuste jõudluskontrolli läbiviimisel on aluseks järgmised korrad:

1. Aretuslooma  põlvnemis-  ja  jõudlusandmete  kogumise,  nende  õigsuse  kontrollimise,
töötlemise ja säilitamise kord.

2. Aretuslooma jõudlusandmete ja nende hindamistulemuste avaldamise kord.

Üldiselt

Hobuste jõudluskontroll on meetod hobuste võimete väljaselgitamiseks ja tõu- ning aretusväärtuse
määramiseks. 

Jõudluskontrolliga kontrollitakse ja antakse hinnang hobuse jõudlusvõimele, liikumisele, hüppele,
veotahtele, temperamendile. 

Jõudluskontrolli läbiviimise etapid:
 varsa areng ja üldmulje esimesel eluaastal;
 noorhobuste jõudluskatsete tulemused ( 2- 6  aastaselt );

Hinnatakse järgmiste tunnuste järgi 10 punkti süsteemis:
a) tüüp
b) keha
c) jalad
d) samm
e) traav
f) galopp
g) hüpe
h) üldmulje

 võõrratsaniku test (soovitavalt 3-6 aastastele noorhobustele);
 vabahüpete testi tulemused;
 ratsaspordivõistluste tulemused, kaasa arvates rakendispordi tulemused ( alates 4. 

eluaastast);
 näituste tulemused;
 hobuste hindamised;

Tõuraamatusse kantakse järgmised mõõtmed: 
a) turjakõrgus
b) rinnaümbermõõt
c) kämbla ümbermõõt

Tõuraamatusse kandmisel hinnatakse hobust järgmiste tunnuste osas:
a) tüüp
b) keha 
c) jalad
d) samm
e) traav
f) galopp
g) hüpe
h) üldmulje



Noorhobuste hindamine:

A.tase
a) tüüp
b) keha
c) jalad
d) samm
e) traav
f) üldmulje

B.tase
a) tüüp
b) keha
c) jalad
d) samm
e) traav
f) galopp
g) hüpe
h) üldmulje
Trakeeni tõugu hobuse hindamist võib lugeda toimunuks, kui on hinnatud vähemalt hobuse tüüp, 
keha, jalad ja üldmulje.

 Hindamine järglaste ja külgsugulaste järgi

1.  Aretuslooma  põlvnemis-  ja  jõudlusandmete  kogumise,  nende  õigsuse  kontrollimise,
töötlemise ja säilitamise kord

1) hobuse jõudlusandmed on  jõudluskontrolli käigus saavutatud või hinnatud tulemused;
2) jõudluse andmeid kogutakse ülevaatustel, võistlustel, näitustel jne.;
3) jõudlusandmed koostatakse protokollidena või  hindamislehtedena;
4) jõudlusandmed registreeritakse tõuraamatus;
5) protokollid säilitatakse EHSi kontoris seadusega ettenähtud korras.

      
Aretuslooma põlvnemis- ja jõudlusandmete õigsust kontrollib tõu-ja hindamiskomisjon.

   Kontrollimise aluseks on järgmised dokumendid:

1) hobuse pass
2) geneetilise ekspertiisi akt (vajadusel)
3) hindamislehed
4) jõudluskatsete protokollid

2. Aretuslooma jõudlusandmete ja nende hindamistulemuste avaldamise kord
       
Jõudluskontrolli  protokollidesse  kantud  hindamistulemused  kantakse  tõuraamatusse,  avaldatakse
igaaastaselt Eesti Hobusekasvatajate Seltsi aastaraamatus ning protokollid EHSi kodulehel.

Hobuse omaniku soovil kantakse jõudluskatsete tulemused  hobuse passi ja protokoll edastatakse
hobuse omanikule. 


