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Päevakord:
1. Aretusprogrammi täpsustamise ja täiendamise ettepanekud
2. Jõudluskontrolli ja täkkude tunnustamise kordade muutmise ettepanekud
3. Uued EÜ määrused aretustoetustest ja hobuste identifitseerimisest
Arutelu:
1. Aretusprogrammi täpsustamine ja täiendamine.
Arutati ESH peatõuraamatusse kandmise nõudeid. Euroopa paremate tõuraamatute
tasemele jõudmiseks peaksid need olema rangemad, aga vaieldav on, kui kiiresti uuele
tasemele liikuda. Praegu on meil nõutav, et peatõuraamatu varsa isa peab olema
tunnustatud sugutäkk, emaisa ja emaemaisa peavad vaid kuuluma komponenttõugudesse
või ESH tõuraamatusse. Paremates ja vanemates tõuraamatutes peavad ka emaisa ja
mõnedes ka emaemaisa olema tunnustatud täkud.
Otsustati arutelu jatkata üldkoosolekul ja järgnevatel aretuskomisjoni ja juhatuse
koosolekutel ning internetis.
Arutati ettepanekuid ERP aretusprogrammi muutmise ettepanekuid: piirata araabia
täkkude kasutamist; tühistada eesti tõugu täkkude kasutamise keeld; loobuda puhast eesti
tõugu märade kasutamisest ratsaponide saamiseks.
Otsustati mitte muuta ERP praegust aretusprogrammi. Täkkude osas on niikuinii
igasugused erandotsused võimalikud, kui on tegemist erakordsete täkkudega.
Arutati eliitmära nimetuse staatust, nõudeid ja selle nimetuse tähtsustamist.
Otsustati muuta nõudeid eliitmära nimetuse saamiseks alljärgnevalt: 1. Eliitmära
nimetuse võib anda juhatus järglaste eriti heade sportlike tulemuste eest. 2. Eliitmära
nimetuse võib anda juhatus märale, kellel on vähemalt 3 järglast saanud piirkondlikel või
finaalülevaatustel keskmiseks hindeks 7,7 p. või rohkem. Tunnustati eliitmäraks postuumselt
mära O. LADY EDMINTON DEGLI ASSERI (1996-2013). Eliitmärade andmed avaldatakse
internetis analoogiliselt sugutäkkude andmetega. Eliitmära tõuraamatunumbri ette pannakse
täht E.
2. Jõudluskontrolli ja täkkude tunnustamise kord.
Arutati vabahüpete skeemi lihtsustamise ettepanekut. Leiti, et vajadust seda muuta ei ole,
kuid esimese valimislati asukoht peab olema selline, et on tagatud häireteta lähenemine.

Arutati finaalülevaatuse ja noorhobuste tšempionaadi paremat ühendamist sugutäkkude
tutvustamise ja müügivõimaluste parandamisega. Peeti vajalikuks:
Avaldada varakult nende ürituste kataloogid. Kui on vaja kulusid kokku hoida, siis
ainult internetis. Selleks peavad võimalikud osalejad kohe kvalifitseerunud hobuste
nimekirja avalikustamise järel teatama oma osavõtust.
Kataloogis on soovitav avaldada hobuse hind või hinnaklass.
Noorhobuste tšempionaadil korraldada sugutäkkude demonstratsioon.
Omanikel on soovitav teha enne finaali oma hobusest lühike video, mida võib
demonstreerida ESHKS kodulehel.
Jätkata spordikanali ülekannete tegemist ülevaatuste finaalist ja noorhobuste
tšempionaadist.
Päevakorras olnud uute EÜ määruste tutvustamine jäi ära, kuna lõplikke tekste pole veel avaldatud.
Eelnenud juhatuse koosolekul otsustati:
ESHKS üldkoosolek (tänavu on see valimiskoosolek) toimub 26. aprillil 2014.a. Säreveres.
Noorhobuste ülevaatuste finaal toimub 18.oktoobril 2014.a. Kurtnas.
Lisaks osalenutele hääletas interneti vahendusel Marek Lootus, andes poolthääle kõigi otsuste osas.

