
EHKAS täkkude tunnustamine  12.11.2021 
Komisjon: Ingrid Randlaht, Karin Juta Aarma, Reedik Kivisoo, Anu Matsoo, Reet Pillaroo-Lauri, Kajar Lember 

 

Rakendi- ja/või ratsakatse läbinud täkud esitati komisjonile eluaegse tunnustuse saamiseks.  

Nooremad täkud esitati ajutise (2022-2024) tunnustuse saamiseks. Tunnustus hakkab kehtima peale geneetilist põlvnemise õigsuse kontrolli (kui puudub). 

 

1. VOORE ROONIN E007, s. 05.06.2013, täkk, raudjas, i. Raksel, e. Voore Adella, ei. Apollo, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ  Mõõdud: 142 – 167 – 

19.5   Ajutine tunnustsus kehtis 2017-2019   Järglaseid  - 9 

Võistlustulemused - TS, KS ja kolmevõistluses: https://ratsanet.ee/horses/41900  

Ratsakatse 

  samm traav galopp hüpe üld kokku 

  8.0 8.5 8.5 8.0 8.0 41 

1. Samm on pikk, vaba, elastne, töötab hästi läbi selja ning astub tugevalt üle 

jälje. 2. Traav on väga hea randme- ja kannaliigeste tööga, elastne, hea suure 

õhu- faasiga ja tasakaalus. Põlveliigesed võiksid paremini töötada. 3. Galopp on 

hea rütmiga, elastne, lennukas, hea õhufaasiga ning samuti hea randme- ja 

kanna- liigeste tööga. 4. Hüppel hea jalgade töö, tõuget hüppel piisavalt sellele 

hobusele. 5. Tasakaalukas, kuulekas, väga ilus ja kvaliteetne hobune. Väga hea 

tüübiga, elegantne, liikumistes väga hea kvaliteet ja kergus. Hüpetes oleks 

oodanud pisut enam jõudu. 

Rakendikatsel 61 punkti 

Kohtunike kommentaar: Lõdvestunud, jookseb hea impulsiga, kergete ilusate 

liikumistega, kerge aus kontakt. Väga hea raami pikenemise ja ennast kandev 

hobune. 

Riina Rõa kommentaar: Kergesti õpetatav hobune. Meeldiv poni, kes sobib 

rakendisporti. Täkk on kergesti sõidetav, julge ja ise edasipürgiv. Heade 

liikumistega. 

 

OTSUS: TUNNUSTADA  

 

 

 

 

https://ratsanet.ee/horses/41900


 

 

 

2. VILE E042, s. 20.05.2017, võik, i. Vend Voitka, e. Tella, ei. Teemant, kasv. ja om. Reet Pillaroo-Lauri   Mõõdud: 142 – 170 – 20 

Ajutine tunnustsus 2021-2023  Järglaseid  - 2 

Võistlustulemused - TS:  https://ratsanet.ee/horses/41820  

Ratsakatse  

 samm traav galopp hüpe üld kokku 

  7.0 7.0 7.0 8.0 7.5 36.5 

1. Samm on pikk, töötab läbi selja, aga astub jälge. 2. Traav on piisava pikkusega 

sellele hobusele. 3. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, aga jääb veidi 

raskepäraseks. 4. Hüpe on väga hea tehnikaga, väga aus hüppaja. 5. 

Tasakaalukas, väga püüdlik, sümpaatne ja oma kehast maksimumi andev noor 

hobune. Veidi raskema tüübiga ja veidi ka soome hobuse tüüpi, mis kajastub ka 

liikumises. Väga aus ja suure töötahtega ning hea loomuliku hüppevõimega noor 

hobune. 

Rakendikatsel 56 punkti 

Kohtunike kommentaar: Hea töötahtega, selge peaga, lõdvestunud ja heas 

raamis hobune. Ülimalt aus ja töökas noor täkk, sümpaatne ja tubli hobune. 

Riina Rõa kommentaar: Tore poni. Lihtne õpetada. Sobib kõigile kutsaritele. 

Julge ja väga koostööaldis. 

 

OTSUS: TUNNUSTADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ratsanet.ee/horses/41820


 

3. ALGUS E043, s. 08.04.2018, valkjaskollane, i. Voore Astron, e. Venelli, ei. Vigur, kasv. Margit Rändur ja om. Merle Roos   Mõõdud: 150 – 175 – 

19.5  Ajutine tunnustsus 2021-2023    Järglaseid  - 0 

Vabaliikumisel   

 tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku 

  7.5 8 6.5 8 7.5 8 8 8 61.5 

1. Sportlikumat tüüpi eesti tõugu hobune. Sugutüüp võiks olla rohkem väljendunud. 

Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega pea, keskmise pikkusega kukal, 

keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, libajas piht, 

kõrge pikk turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme, tugevalt ühendatud 

libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad ja pikad 

pehmed sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade 

seis kitsas ning tagajalgade seis kitsas ja kooskandne. 4. Samm on hea rütmiga, 

tasakaalus, piisava energiaga, aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub üle jälje. 

Käik kitsas ja traavis kerib. 5. Traav pisut lühike ja jäik, selge rütmiga ja tasakaalus. 

6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, piisava elastsuse ja lennukusega ning 

ülesmäge impulsiga. 7. Hüppevõimsus väga hea, tehnika samuti väga hea, piisava 

suurusega hüpe, selja ja jalgade töö hea ning tõkkele läheneb tähelepanelikult. 8. 

Sportlik, sümpaatne, kuulekas ja tähelepanelik noor hobune. 

Rakendikatsel 58 punkti 

Kohtunike kommentaar: Jättis väga hea mulje oma noort iga arvestades. Väga 

ilus, ülesmäge liikumisega ja kuulekas. Pisut ettevaatlik ja nõudis kontrollimist. 

Üldiselt sümpaatne. 

Riina Rõa kommentaar: Hobust oli lihtne õpetada, aga hetkel on ta ebakindel. Praegu kohe ei soovita algajale kutsarile. Kuna ta on natuke ebakindel, 

peab kutsar suutma lugeda väga hästi hobuse käitumist. Maneezis sõites on ta julgem. Õues on segavaid faktoreid rohkem. Tahab ilmselt rohkem ja 

pikemat aega tööd ning siis on ka ilmselt tubli rakendihobune. 

 

OTSUS: TUNNUSTADA  

 

 

 

 

 

 



 

 

4. LORD E034, s. 31.07.2016, must, i. Laaser, e. Asti, ei. Aik, kasv. ja om. FIE Üllar Neemrandi Farm   Mõõdud: 150 – 179 – 20.5 

Ajutine tunnustsus 2020-2022   Järglaseid  - 2 

Vabaliikumisel   

 tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku 

  8 8 7.5 8 7.5 7.5 7.5 8 62 

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. 

Sugutüüp hästi väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise 

suurusega pea, madal kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, tugev abaluu, lai 

rind, keskmise suurusega keskmise pikkusega turi, piisava pikkusega selg, 

keskmine nimme ja libajas laudjas. 3. Piisava suurusega kabjad ja normaalsed 

keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 

Jalgade seisud normaalsed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, hea energiaga, 

töötab läbi selja ja astub piisavalt üle jälje. Käik eest normaalne ja tagant kitsas. 5. 

Traav on piisava rütmiga, tasakaalus, vähese elastsuse ja lennukusega, ei tööta 

läbi selja, aga jalgade töö piisav. 6. Galopp on samuti piisava rütmiga ja 

tasakaalus, elastsust ja lennukust jääb väheseks, seljast jäik, jalgade töö piisav, 

aga jääb esiotsale raskeks. 7. Hüppel piisavalt võimsust ja suurust. Sooviks 

paremat tehnikat ja tähelepanelikkust tõkkele lähenedes. Hüppel ei tööta läbi 

selja. 8. Tugev, väga meeldiv, suur, ratsahobuse tüüpi eesti hobune. 

Rakendikatsel 53,5 punkti 

Kohtunike kommentaar: Sümpaatne, rahulik, hea alluvusega, pisut lühikese 

liikumisega, üldiselt kuulekas hobune. Sooviks rohkem innukust ise edasi pürgida. 

Riina Rõa kommentaar: Väga kergesti õpetatav hobune. Teised hobused natuke 

segavad keskendumist. Muidu väga lihtsasti sõidetav hobune, kes veab meelsasti käru.Eest pehme ja hea kontaktiga. Sobib minu arvamuse põhjal kõigile 

kutsaritele sõitmiseks. 

 

OTSUS: TUNNUSTADA  

 

 

 

 

 



 

 

 

5. EPISTEL E028, s. 10.04.2016, hiirjas, i. Eragon, e. Rivaltika, ei. Riinos, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismi Talu  Mõõdud: 150 – 188 – 20 

Ajutine tunnustsus 2019-2021 

Järglaseid  - 14 

Rakendikatsel 54 punkti 

Kohtunike kommentaar: Temperamentne, hea aktiivsusega, innukas noor 

hobune. Kergitab kaela, mis viib sammu pingesse. 

Riina Rõa kommentaar: Hobune on selge peaga. Rakendisse läks väga lihtsalt. 

Kontakt on kerge, hobune on suust meeldivalt pehme. Allub hästi, on kuulekas ja 

ise edasipürgiv. Reageerib juhtimisvõtetele hästi. Kõrgem pea ja kaela hoiak ning 

edasipürgivus annavad talle head eeldused ka rakendihobusena. Ilmselt oleks 

temas potentsiaali ka rakendispordis ja talle võiksid lihtsad olla nii koolisõit kui 

maraton. 

 

OTSUS: TUNNUSTADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 AASTASED TÄKUD 
6. TUGRIK, s. 29.04.2019, hõbevõik, i. Teik, e. Raha, ei. Rikkur, kasv. Maarika Vahter ja om. Kelly Ilp   Mõõdud: 145 – 168 – 19 

 

Vabaliikumisel   

 tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku 

  8.5 8.5 8 8 8 8.5 8.5 8.5 66.5 

 

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta selgelt tõutüüpiline eesti tõugu hobune. 

Sugutüüp väga hästi väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise 

suurusega ilmekas pea, suur silm, keskmise pikkusega kukal, lai lõuapärade vahe, 

keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmine piht, keskmise 

suurusega pikk turi, piisava pikkusega selg, lühike nimme, libajas tugev laudjas ja 

keskmine sabaasetus. 3. Suured kabjad ja pehmepoolsed keskmise pikkusega 

sõrgatsid. Suured tugevad kanna- ja randmeliigesed. Jalgade seisud head. 4. 

Samm on hea rütmida, tasakaalus, väga hea energiaga, aktiivse selja ja jalgade 

tööga ning astub väga tugevalt üle jälje. Käik sirgjooneline. 5. Traav on hea 

rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga. 6. Galopp 

on samuti hea rütmi ning tasakaaluga, elastne ja lennukas, aktiivse selja ja jalgade 

tööga. 7. Hüppel piisavalt võimsust ja suurust. Tõkkele läheneb tähelepanelikult. 8. 

Säästlik, tasakaalukas, hästi arenenud, koostöötahteline, väga sümpaatne, ilus ja 

kvaliteetne hobune. 

 

OTSUS: AJUTISELT TUNNUSTADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. VOORE RITARI, s. 23.08.2019, raudjas, i. Voore Reegius, e. Voore Relli, ei. Raksel, kasv. Voore Tallid OÜ ja om. Tanja Korvekangas  

Mõõdud: 144 –179–19.5 

Vabaliikumisel   

 tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku 

  8.5 8 8.5 8 8.5 8.5 9 8.5 67.5 

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei 

ole veel täielikult välja arenenud. Kehaehituselt allamäge. 2. Kerge pea, piisava 

pikkusega kukal, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmine piht, lai 

rind, madal turi, pehme piisava pikkusega selg, keskmine nimme, tugev libajas laudjas 

ja hetkel tagakõrge. 3. Piisava suurusega kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega 

sõrgatsid. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esi- ja tagajalgade seis lai. 

Lühem esijalg. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, piisava energiaga, hea selja ja 

jalgade tööga ning piisava üleastumisega. Käik lai ja sirgjooneline. 5. Traav on hea 

rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp 

samuti rütmikas, tasakaalus, elastne, lennukas ning hea selja tööga. 7. Hüppel piisavalt 

võimsust, suurust ja väga hea tehnika. Väga hea jalgade töö ning läheneb tõkkele väga 

tähelepanelikult. 8. Valged märgised kehal ja üle kannaliigese. Väga kvaliteetne 

liikumine ja erakordne hüpe. Päeva parim hüppaja. 

OTSUS:   MITTE TUNNUSTADA  -  Suured valged märgised on aretus- ja 

säilitusprogrammi kohaselt mittesoovitavad. Kuna need aga ei ole välistavad, võib 

täku ka sutamine olla kasvatajatele huvipakkuv just oma suurepärase liikumise ja hea 

hüppe poolest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. VANDERLUST, s. 24.06.2019, kõrb, i. Veksel, e. Ralli, ei. Rolf, kasv. Jüri Kuusk ja om. Tihuse Hobuturismitalu   Mõõdud: 148 – 168 – 18.5 

Vabaliikumisel   

 tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku 

  8 8 8.5 8.5 7.5 7.5 8 8 64 

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti hobune. Sugutüüp ei ole 

veel täielikult välja arenenud. 2. Keskmise suurusega pea, keskmise pikkusega 

kukal, keskmise pikkusega kael, püstine piht, suur tugev abaluu, kõrge pikk turi, 

keskmise pikkusega kumer selg, keskmise pikkusega nimme ja luip laudjas. 3. 

Piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Kuivad 

väiksemapoolsed kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis harkvarbne. 4. Samm 

on hea rütmiga, tasakaalus, väga hea energiaga, hea selja hõivatuse ja aktiivse 

jalgade tööga ning piisava üleastumisega. Käik sirgjooneline ja kuid kitsas. 5. 

Traav on lühike, hea rütmiga, tasakaalus, jäik, vähese elastsuse ja lennukusega, 

sooviks paremat selja hõivatust, hea aktiivne jalgade töö, aga käik jääb seotuks. 6. 

Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, vähese elastsuse ja lennukusega ning ei tööta 

läbi selja. Aktiivne jalgade töö. 7. Hüppel piisavalt võimsust ja suurust. Hea 

hüppetehnika, samuti hea selja ning jalgade töö. Tõkkele läheneb tähelepanelikult. 

8. Hea õpivõimega, tähelepanelik, hea temperamendiga, suurepärased jalad, veidi 

puudulik lihastus ülaliinis ja väga töökas. 

 

OTSUS: AJUTISELT TUNNUSTADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. LOOS, s. 17.07.2019, kõrb, i. Laaser, e. Rosalii, ei. Rotser, kasv. ja om. OÜ Alliksaare   Mõõdud: 137 – 167 – 19.5 

Vabaliikumisel  

 tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku 

  7.5 7.5 7.5 8 7.5 7.5 8 8 61.5 

 

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole veel 

täielikult välja arenenud. 2. Kerge pea, keskmise pikkusega kukal, keskmine kaela 

liitumine, lühemapoolne kael, keskmine rind, püstine piht, piisava suurusega turi, 

lühike pehme selg, keskmine nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. 

Normaalsed piisava suurusega kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. 

Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Jalgade seis normaalne. 4. Samm on 

hea rütmiga, tasakaalus, piisava energiaga, aktiivse selja ja jalgade tööga ja kuna 

keha on lühike siis astub lihtsasti üle jälje. Käik sirgjooneline ja normaalne. 5. Traav 

on samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja piisava lennukusega, piisava selja 

tööga, aga sooviks paremat jalgade tööd. 6. Galopp on lühike, rütmikas, tasakaalus, 

piisava selja tööga, aga sooviks paremat jalgade tööd. 7. Hüppel tähelepanelik ja 

innukas. 8. Tasakaalukas, tubli, koostööaldis, hea töötahtega ja meeldiv noorhobune. 

 

OTSUS: AJUTISELT TUNNUSTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. VULKAAN, s. 18.05.2019, kõrb, i. Veksel, e. Roosi, ei. Rannik, kasv. ja om. Saariku Hobukasvatus OÜ   Mõõdud: 141 – 171 – 20 

Vabaliikumisel  

 tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku 

  8 8 7.5 7 7 7 8 7.5 60 

1. Märgatava võõrveresuse mõjuga eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi 

väljendunud, mõjub märalikult. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge pea, keskmise 

pikkusega kukal, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, 

püstine piht, madal piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, lühemapoolne 

nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Suured kabjad ja normaalsed 

keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 

Esi- ja tagajalgade seis normaalne. 4. Samm hea rütmiga, tasakaalus, energiline, 

vähese selja hõivatusega ja piisava üleastumisega. Käik on sirgjooneline ja eest 

kitsas. 5. Traav on lühike, hea rütmiga, tasakaalus, vähese elastsuse ja lennukusega, 

aktiivse randmetõste ja tagajalgade tõukega, aga vähese selja hõivatusega ning 

lühike ja seotud. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, vähese elastsuse ja 

lennukusega, lühike ja vähese selja hõivatusega. 7. Hüppel väga hea võimsus ja 

keskmine suurus. Tõkkele läheneb tähelepanelikult, hea hüppetehnika ja jalgade töö. 

8. Säästlik ja tasakaalukas, hea iseloomuga, töötahteline, positiivne, innukas 

hüppaja, aga puudub elegants. 

 

OTSUS: AJUTISELT TUNNUSTADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. VÄITS, s. 01.06.2019, kõrbkimmel, i. Viks, e. Valentiina, ei. Vigur, kasv. ja om. Ristitee Talu     Mõõdud: 140 – 166 – 19.5 

Vabaliikumisel   

 tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku 

  7.5 8 8 8 7.5 7.5 8 8 62.5 

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, 

täkulik. Kehaehituselt allamäge. 2. Toores raske pea, lühike kukal, keskmine kaela 

liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, püstine piht, madal piisava 

pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme ja tugev luip laudjas. 3. 

Lühem esijalg. Normaalsed piisava suurusega kabjad ja normaalsed keskmise 

pikkusega sõrgatsid. Keskmise suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 

Esijalgade seis harkvarbne ja tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on hea rütmiga, 

tasakaalus, hea energiaga, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. 

Käik on normaalne. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, hea elastsuse ja 

lennukusega, piisava selja tööga, aktiivse jalgade tööga, aga jääb seotuks. 6. Galopp 

on hea elastsusega, lennukas, piisava selja ja jalgade tööga ning kerge. 7. Hüppel 

hea tehnika, võimsus ja suurus. Tõkkele läheneb tähelepanelikult ja korjab hästi jalgu. 

8. Väga vähe tõus levinud kimli värvusega, hästi arenenud, täkulik, töökas, hea 

hüppega ja keskmiste liikumistega hobune. 

 

OTSUS: AJUTISELT TUNNUSTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. AROOM, s. 23.05.2019, kõrb, i. Ataman, e. Villa, ei. Vaks, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismi talu   Mõõdud: 147 – 170 – 19.5 

Vabaliikumisel   

 tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku 

  8.5 8.5 8.5 7.5 7.5 8 7.5 8 64 

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline ja elegantne eesti tõugu 

hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. 2. Ilmekas keskmise suurusega pea, pikk 

kukal, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, normaalne 

piht, kõrge piisava pikkusega turi, piisava pikkusega selg, keskmine nimme ja luip 

laudjas. 3. Piisava suurusega kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. 

Kõrgejalgsem. Kuivad piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm hea 

rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning väga hea 

üleastumisega. Käik on sirgjooneline, eest normaalne, tagant lai, aga jääb veidi 

pingesse. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, vähese selja hõivatusega, aktiivse 

jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne 

ja lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 7. Hüppevõimsus 

väga hea, hüpe keskmise suurusega, hea tehnikaga, hea jalgade ja selja tööga, aga 

tõkkele lähenedes veidi hooletu. 8. Väga ilus, sportliku tüübiga,hüpetel ja liikumises 

ökonoomne ja täna ennast väga ei näidanud. 

 

OTSUS: AJUTISELT TUNNUSTADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. TEXTER, s. 06.07.2019, raudjas, i. Tongihote, e. Viripiiga, ei. Vaks, kasv. Jarek Jõela ja om. Egle Veske   Mõõdud: 138 – 172 – 19 

Vabaliikumisel   

 tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku 

  7.5 8 8 8 8.5 8 8 8 64 

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp veel täielikult 

välja arenemata. Kehaehituselt allamäge. 2. Kergelt kongus pea, lühike kukal, madal 

kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, libajas piht, keskmise 

suurusega piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme ja 

libajas laudjas. 3. Normaalsed kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. 

Lühem esijalg. Piisava suurusega randmeliigesed ja toored normaalsed 

kannaliigesed. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on hea 

rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava 

üleastumisega. Käik on sirgjooneline. 5. Traav on väga hea rütmiga, tasakaalus, 

elastne ja lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. 

Galopp on samuti hea rütmiga ning tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja ja 

jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 7. Hüppevõimsus hea, keskmine hüppe 

suurus, hüppetehnika väga hea, selja ja jalgade töö samuti hea, kiire äratõuge, aga 

tõkkele lähenedes ei ole väga tähelepanelik. 8. Hea liikumisega, tugev, eelistab traavi 

ja hüpetel veidi hooletu hobune. Vähetäkuliku käitumisega. 

 

OTSUS: AJUTISELT TUNNUSTADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. LAIAR, s. 02.07.2019, must, i. Laaser, e. Elkaia, ei. Elkar, kasv. ja om. OÜ Alliksaare    Mõõdud: 140 – 168 – 18 

Vabaliikumisel   

 tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku 

  8 8 8 7.5 7.5 8 9 8 64 

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta aborigeense tõutüübiga eesti tõugu hobune. 

Sugutüüp võiks olla paremini väljendunud. 2. Kerge ilmekas pea, lühike kukal, 

keskmine kaela liitumine, lühike kael, keskmine rind, püstine piht, keskmise 

suurusega pikk turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme, lühike luip laudjas ja 

keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad ja normaalsed keskmise 

pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esi- ja 

tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse 

selja ja jalgade tööga ning astub piisavalt üle jälje. Käik on normaalne ja sirgjooneline, 

aga jääb veidi pingesse. 5. Traav on lühike, seotud ja ettevaatlik.6. Galopp on hea 

rütmiga, tasakaalus, elastne, aktiivse selja ja jalgade tööga, ülesmäge impulsiga, aga 

jääb veidi lühikeseks. 7. Hüppevõimsus väga hea ja hüppel piisavalt suurust. Läheneb 

tõkkele tähelepanelikult ja rakendab väga head hüppetehnikat. Jalgade ja selja töö 

hüppel väga hea ning äratõuge kiire. Intelligentne hüppaja. 8. Temperamentne, 

sportlik, väga hea tüübiga, meeldiv ja intelligentne noor täkk. 

 

OTSUS: AJUTISELT TUNNUSTADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. MUUKSI EKKE, s. 10.07.2019, tumekõrb, i. Ever, e. Aami, ei. Aik, kasv. ja om. Maarit Mürk   Mõõdud: 140 – 169 – 19 

Vabaliikumisel  

 tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku 

  8 7.5 7.5 7.5 7 7 8.5 7.5 60.5 

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. 

Sugutüüp veel täielikult väljaarenemata. 2. Kerge pea, keskmise pikkusega kukal, 

keskmise pikkusega põdrakael, keskmine rind, libajas piht, keskmise suurusega 

piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme ja libajas laudjas. 

3. Piisava suurusega normaalsed kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega 

sõrgatsid. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis lai, 

tagajalgade seis normaalne, külgvaates saabeljalgne. 4. Samm on hea rütmiga, 

tasakaalus, piisava energiaga, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava 

üleastumisega. Käik sirgjooneline, eest kitsas ja tagant normaalne. 6. Traav on hea 

rütmiga, tasakaalus, hea elastsuse ja lennukusega, piisava selja ja jalgade tööga, aga 

esiotsal. 7. Hüppel väga hea tehnika, jalgade ja selja töö ja takistusele läheneb 

tähelepanelikult. 8. Positiivne, hea hüppega, liikumised keskmised, koostöötahteline, 

tasakaalukas ja säästlik noor täkk. 

 

OTSUS: AJUTISELT TUNNUSTADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 AASTASED TÄKUD 
 

16.  VOORE ANTARIS, 03.07.2018, hõbehiirjas, i. Apollo, e. Reia, ei. Rotser, kasv. Voore Tallid OÜ ja om. Ingrid Randlaht   Mõõdud: 138 – 173 – 

19 

Vabaliikumisel 

 tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku 

  8 8.5 7.5 8 8 7.5 7.5 8 63 

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp 

väljendunud, täkulik. 2. Keskmise suurusega pea, keskmise pikkusega kukal, madal 

kaela liitumine, pikk kael, lai rind, madal piisava pikkusega turi, piisava pikkusega 

selg, lühike nimme, tugev nimme-laudja ühendus ja ümar tugev libajas laudjas. 3. 

Väiksemapoolsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid, tagajalgade seis 

harkvarbne. 4. Samm hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade 

tööga ning väga hea üleastumisega. Käik kitsas. 5. Traav on hea rütmiga, väga heas 

tasakaalus, vähese õhufaasiga, aktiivse tagajalgade tõukega. 6. Galopp on allamäge 

ja veidi jäik, sooviks rohkem elastsust. 7. Hüppel piisavalt võimsust ja tehnikat. Hüppe 

suurus keskmine ja jalgade töö hea. Tõkkele läheneb tähelepanelikult. 8. Töökas, 

meeldiv, ilusa värvusega, harmooniline, hea tasakaaluga ning hea koostööga noor 

täkk. 

 

OTSUS: AJUTISELT TUNNUSTADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. ROKK, s. 13.05.2018, hõbevõik, i. Raks, e. Vau, ei. Vaks, kasv. Tihuse Hobuturismi Talu ja om. Annika Tiits  Mõõdud: 139 – 167 – 19 

Vabaliikumisel   

 tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku 

  7 6.5 7.5 7.5 7 7 8 7 57.5 

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Sugutüüp on vähearenenud. 

Kehaehituselt allamäge ja ei ole harmooniline. 2. Keskmise suurusega pea, lühike 

kukal, puudulik kaela lihastus, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega 

põdrakael, keskmine rind, kõrge piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, pikk 

nimme, nimme-laudja ühendus nõrk ja libajas laudjas. 3. Piisava suurusega kabjad ja 

pikad sõrgatsid. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Jalgade seisud 

normaalsed. Lühem esijalg. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, piisava energiaga, 

aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub jälge. 5. Traav on piisava rütmiga ja 

tasakaaluga, vähese elastsuse ja lennukusega, ei tööta läbi selja ning aktiivse jalgade 

tööga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, hea elastsuse ja lennukusega, ei tööta 

läbi selja, väga jäik, aga aktiivse jalgade tööga. 7. Hüppel piisavalt võimsust ja väga 

hea tehnika. Keskmine hüppesuurus ja hea jalgade töö. Tõkkele läheneb 

tähelepanelikult. 8. Üldmulje ei ole harmooniline, pinges seljaga, tasakaalukas, 

vähearenenud nõrga lihastusega 3a täku kohta, aga muidu töökas ja sümpaatne. 

 

OTSUS: AJUTISELT TUNNUSTADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 AASTASED TÄKUD 
 

18. ROMULUS, s. 23.06.2017, võik, i. Rallik, e. Roxana, ei. Rojaal, kasv. ja om. Ristitee Talu   Mõõdud: 145 – 178 – 18.5 

Vabaliikumisel  

 tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku 

  8 7.5 7.5 8 8 7.5 8 8.5 63 

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti hobune. Sugutüüp piisavalt 

väljendunud, täkulik. 2. Keskmise suurusega pea, lühike kukal, keskmise pikkusega 

veidi põdrakael, keskmine rind, keskmine piht, kõrge piisava pikkusega turi, pikk selg, 

pikk nimme, nõrk laudja-nimme ühendus ja luip laudjas. 3. Piisava suurusega kabjad 

ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kanna- ja 

randmeliigesed. Esijalgade seis harkvarbne ja tagajalgade seis normaalne. 4. Samm 

on väga hea rütmiga ja tasakaalus, väga hea energiaga, aktiivse selja ja jalgade 

tööga ning hea üleastumisega. Käik on sirgjooneline ja kitsas. 5. Traav on hea 

rütmiga, tasakaalus, piisava elastsuse ja lennukusega, väga hea selja ja jalgade 

tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, sooviks 

rohkem elastsust ja lennukust, hea selja töö ja hea aktiivne jalgade töö. 7. Hüppel 

väga hea võimsus ja tehnika, piisavalt suurust ja hea selja ning jalgade töö. Tõkkele 

läheneb tähelepanelikult. 8. Tubli, aktiivne, mõistlik, sportlik, väga hea 

temperamenditüüp, tähelepanelik ning andis oma kehast maksimumi. 

 

OTSUS: AJUTISELT TUNNUSTADA  

 


