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PÄEVAKORD
1. Täkkude tunnustamine
2. Tõutute hobuste registreerimine
3. Koolisõiduhobuste hindamine ülevaatustel
4. Peterburi Hiposfera kutse.
5. Noorhobuste tšempionaat

OTSUSED
1.1.Otsustati tunnustada erandkorras kõrgete sportlike tulemuste alusel täkk OPAAL
tunnustatud tõugu hobuseks ja kanda tema järglased tõuraamatusse, kui järglases on vähemalt
¾ tunnustatud tõugude verd.(sporthobused ja täisverelised tõud). Tunnustamine
peatõuraamatusse otsustada pärast järglaste tulemuste ilmumist.
1.2. Otsustati tunnustada üheks aastaks 2014.a. paaritushooajaks noorhobuste ülevaatuste
finaalis keskmise hinde vähemalt 7,6 p. teeninud täkud NAVARRO 8,2; HUGO V 8,03;
CONTATOUR JP 8,28; OBORA`S JEAN 8,15; OBORA`S CHEDAR 8,28; CAPTAIN NORMAN 7,85;
SALOMON 7,8; OBORA`S BENJAMIN 7,7; SOPRANIST 7,9; KONTADOR V.D. DOORNDONKHOEVE
7,83 ; OBORA`S QUINTET 7,7; FREEDOM 7,83
1.3. Otsustati arutada piirkondlikel ülevaatustel keskmise hinde 8,0 p. teeninud täkkude WHISPER 8;
AURUM BOY 8,05; QUICK TIME JP 8,05; COOPER 8,0 tunnustamist pärast omanike taotluste ja
sugutäkuna kasutamise kavatsuste kinnituste saamist.
2. Otsustati muuta väljaspool tõuraamatuid registreeritavate hobuste passid selgemini eristatavateks
tõuraamatute hobuste passidest. Muudatused teha pärast Euroopa Komisjoni uue määruse täpse
teksti saamist, kus seda nõutakse. Sõltumata muudest nõuetest jätta selliste hobuste hallide
kaantega passide esilehelt ära Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi logo.
3. Otsustati parandada koolisõidu suunaga aretatavate hobuste võimalusi pääseda noorhobuste
ülevaatuste finaali ja tulla finaalis kõrgetele kohtadele. Selleks
- teha piirkondlikel ülevaatustel eraldi arvestus hüppehindeid välja jättes ja kutsuda finaali hobused,
kes selles arvestuses on paremad hobustest, kes hüppehinnetega arvestuses olid paremad

- finaalis viia igas vanuse- ja sooklassis sisse eraldi arvestus ilma hüppehinnneteta ja autasustada
parimate koolisõiduhobustena selliseid hobuseid. Kui mõni hobune on parim nii koos
hüppehinnetega kui ilma hüppehinneteta, autasustada teda mõlemas arvestuses.
4. Otsustati arutada Hiposfera kutset sellest Peterburi messist osavõtuks koos Eesti Ratsaspordi Liidu
ja Eesti Hobusekasvatajate Seltsiga. Kui jõutakse üksmeelele osalemises ja selle finatseerimises, siis
osaleda ühise Eesti hobumajanduse stendi loomises ESHKS tegevuse ja ESH ningERP hobuste
tutvustamiseks.
5. Otsustati jätkata läbirääkimisi noorhobuste tšempionaadi arendamiseks. Arutada võimalusi
paremate võistlustingimuste tagamiseks ja finantseerimise otstarbekamaks jaotamiseks
aretusühingute ja korraldajate/sponsorite vahel.

