
VÕÕRRATSANIKU TESTI PROTOKOLL: PÕHIHINNETE KOKKUVÕTE 
Niitväljal 28.05.2015.a.   Kohtunikud Raigo Kollom, Kristi-Liis Koppel, Astra Nilk, Rein Pill, 

võõrratsanikud Urmas Raag ja Dina Ellermann 

3-aastased täkud 

Täku nimi: NINETY-  NINE 

 Kohtun. 
keskm.  

Dina 
Ellermann 

Urmas 
Raag 

Lõpphinne 
ja märkusi 

Arenev, seetõttu pikajalgne ja lühike, tugev kael, 
lühikesevõitu kukal, hea tasakaalus galopp võiks 
olla kergem; õlgadest kinnine, aga hea tagaotsa 
tööga traav, ajuti hea elastsusega samm võiks olla 
õlgadest vabam, hüpped erineva võimsusega, 
liigub esiotsal, aga allub ratsanikule hästi. 
Eksterjöörihinne eelnevatelt ülevaatustelt 

EKSTERJÖÖR     8  

LIIKUMINE  7 7,5 7,5 7 

HÜPE        7     8 7 

 

Täku nimi: HARPOCRATES K 

 Kohtun. 
keskm.  

Dina 
Ellermann 

Urmas 
Raag 

Lõpphinne 
ja märkusi 

Hetkel kehaehitus tegelikult eelmise ülevaatusega 
võrreldes palju arenenud, kaares kael, tugev selg ja 
nimme, traav ja galopp hea rütmi ja elastsusega, on 
küllaldaselt õhulendu, samm võiks olla kindlama 
rütmiga ja lõdvema seljaga, hea koostöö 
ratsanikuga, peaks paremini painduma külgsuunas. 
 Eksterjöörihinne eelnevatelt ülevaatustelt 

EKSTERJÖÖR     7,5  

LIIKUMINE  7,8 7 7,8 7,8 

HÜPE      7     8 7,5 

 

4-aastased täkud 

Täku nimi: SALOMON 

 Kohtun. 
keskm.  

Dina 
Ellermann 

Urmas 
Raag 

Lõpphinne 
ja märkusi 

Hästi arenenud, veidi lühikesed, aga kuivad ja 
tugevad esijalad, lühike kael, pikk kõrge turi, tugev 
lühike selg, kõik allüürid maadhaaravad, elastsed  
ja hea rütmiga, traavil vähe õlgade vabadust ja 
tagaotsa allatoomist, võimas hüpe, tahab ära 
tõugata kaugelt, ei allu hästi lühendamisele, veidi 
isekas, aga võimekas. 
Eksterjöörihinne eelnevatelt ülevaatustelt 

EKSTERJÖÖR     8  

LIIKUMINE  7,5 7,7 7,5 7,5 

HÜPE    8     8 8 

 

Täku nimi: B CHEITAN 

 Kohtun. 
keskm.  

Dina 
Ellermann 

Urmas 
Raag 

Lõpphinne 
ja märkusi 

Proportsionaalne, veidi lühijalgne, tasakaal 
praeguses arengufaasis esiotsal, vähe jõulisust, 
samm pikk, hea rütmi ja lõdvestatusega, traavil hea 
õlgade vabadus, galopil aktiivne tagaots, hüpetel 
ilmetu ja ei püüa eriti 

EKSTERJÖÖR  7,5   7,5  

LIIKUMINE  7,5 8 6,7 7,5 

HÜPE    7  6 6,5 

 

 

 

 



5-aastased täkud 

Täku nimi: KONTADOR vd DOORNDONKHOEVE 

 Kohtun. 
keskm.  

Dina 
Ellermann 

Urmas 
Raag 

Lõpphinne 
ja märkusi 

Suur ilmekas hobune, veidi kõrgejalgne ja lühike, 
galopp väga hea tasakaalu ja rütmiga, lühike traav 
ja samm, hüppel ettevaatlikkust vähe, aeglased 
esijalad, aga suur hüpe, väga hea ratsastatavus ja 
ratsastatus. 
Eksterjöörihinne eelnevatelt ülevaatustelt 

EKSTERJÖÖR     8,2   

LIIKUMINE  8 7,8 7,7 7,7 

HÜPE    8,5  8,5 8,5 

 

Täku nimi: WILANDER 

 Kohtun. 
keskm.  

Dina 
Ellermann 

Urmas 
Raag 

Lõpphinne 
ja märkusi 

Lühikesevõitu keha, hea õlg ja turi, lühike selg, 
kuivad tugevad jalad, samm ebaselge rütmiga, 
kipub minema küliskäigule, kõik liikumised liiga 
tagaotsal, jäiga seljaga, hüpe võimsa tõukega ja 
järsu tõusuga, aga tagant ei ava, pingutab 
tõukega üle. 
Eksterjöörihinne eelnevatelt ülevaatustelt 

EKSTERJÖÖR     7,6   

LIIKUMINE  7 (samm 
6) 

7,2 
(samm 
5,5) 

7 
(samm 
6) 

7 (samm 6) 

HÜPE    7,7  7,75 7,75 

 

 

Täku nimi: SOPRANIST K 

 Kohtun. 
keskm.  

Dina 
Ellermann 

Urmas 
Raag 

Lõpphinne 
ja märkusi 

Väheldane, lihastes, lühike, samm rütmiline, hea 
üleastumisega, traav lühike, kuid elastne, galopp 
hea õhulennufaasiga, kõik liikumised küllaldaselt 
ülesmäge, võimas ja puhas hüpe, väga hea 
koostöö ratsanikuga. 
Eksterjöörihinne eelnevatelt ülevaatustelt 

EKSTERJÖÖR     7,6  

LIIKUMINE           7,4           7,7        7,7 7,5 

HÜPE  8,5  8,5 8,5 

 

Täku nimi: FREEDOM 

 Kohtun. 
keskm.  

Dina 
Ellermann 

Urmas 
Raag 

Lõpphinne 
ja märkusi 

Suur ja energiline, väga hea moodne tüüp, 
laitmatud proportsioonid, pikk kõrge turi, hea 
sadulakoht, samm ja traav korrektsed, aga vähese 
üleastumisega, galopp hea rütmi, tasakaalu ja 
õhulennufaasiga, hüpe suur, kiire ja puhas, 
natuke võiks tõuke suund olla järsumalt üles . 
Eksterjöörihinne eelnevatelt ülevaatustelt 

EKSTERJÖÖR     8,4   

LIIKUMINE            7,9 7,7 8,5 8,3 

HÜPE    9  9 9 

 

Täku nimi: HUGO V 

 Kohtun. 
keskm. ( 

Dina 
Ellermann 

Urmas 
Raag 

Lõpphinne 
ja märkusi 

Ilus ja moodne, veidi ümarate vormidega, hea õlg 
ja hea kaela liikuvus ja asend, väike tagaots, ei 
tasakaalustu tagaotsal, sammus suur kalduvus 
küliskäigule, samm ja traav lühikesed, 
hüppevõime ja eriti kogu keha ja kaela töö varem 
vabahüpetel väga hea, ratsaniku all väga 
närviline. 
Eksterjöörihinne eelnevatelt ülevaatustelt 

EKSTERJÖÖR     8,0  

LIIKUMINE             6 5,7 
(samm 
4,5) 

7 6,5 

HÜPE    6,5     7 7 

 



 

Täku nimi: CONTATOUR JP 

 Kohtun. 
keskm.  

Dina 
Ellermann 

Urmas 
Raag 

Lõpphinne 
ja märkusi 

Natuke lühike tugev täkk, hea kaela väljatulek, 
hea turi, lihaseline nimme, veidi lühike sõrgats, 
hea kabi, hea luustik, samm ja traav lühikesed ja 
allamäge, galopp hea õhulennuga, hüpe võimas ja 
hea tõusuga, kiired esijalad, hea hüppetahe, 
suust veidi tuim. 

EKSTERJÖÖR     8,1  

LIIKUMINE (          7,5           7,3 8,3 7,3 

HÜPE    9     9 9 

 

Täku nimi: PLATON 

 Kohtun. 
keskm. ( 

Dina 
Ellermann 

Urmas 
Raag 

Lõpphinne 
ja märkusi 

Suur ja raskevõitu, kael lühike, nimme lühike, 
lühike sõrgats, küllaltki kerge liikumisega galopil, 
sammus lühike ja aeglane, tagaots ei ole küllalt 
aktiivne, hüpe on suur, aga aeglane, elastsust ja 
energilisust vähe, jõudu palju. 
Eksterjöörihinne eelnevatelt ülevaatustelt 
 

EKSTERJÖÖR     8,2  

LIIKUMINE            7,6 7,1 8 7,8 

HÜPE    8  8,25 8,25 

 

 

6-aastased täkud 

Täku nimi: JACKSON vd DAUWHOF 

 Kohtun. 
keskm.  

Dina 
Ellermann 

Gunnar 
Kletten-
berg 

Lõpphinne 
ja märkusi 

Moodsa sporthobuse tüübi hea esindaja, väga 
head tagajalad, veidi pikk nimme, hea pikk samm, 
hüpe võimas, võiks olla kiirem ja ettevaatlikum, 
väga hea hüppehobuse tasakaal, aga mitte 
ülesmäge. 
Eksterjöörihinne eelnevatelt ülevaatustelt 
 

EKSTERJÖÖR     8,75   

LIIKUMINE           7,1 7,8 7,7 7,7 

HÜPE  8,25   8,5 8,5 

 

Täku nimi: VIVALDI 

 Kohtun. 
keskm.  

Dina 
Ellermann 

Urmas 
Raag 

Lõpphinne 
ja märkusi 

Esindab hästi moodsat kergemat tüüpi, elastne 
liikumine, sammus veidi ebakorrapärane rütm, 
traav ja galopp elastsed, hea tasakaaluga, aktiivne 
tagaotsa töö, kerge hüpe, hea perspektiiv spordis, 
kerge sõita, koostööaldis. 
Eksterjöörihinne eelnevatelt ülevaatustelt 

EKSTERJÖÖR     8,2   

LIIKUMINE            8,2 7,9 8,7 8,2 

HÜPE  8,75   8,5 8,5 

 


