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FWB-KANTAKIRJAN PÄÄOSASTON JALOSTUSLUOKKIEN VAATIMUKSET
2018
JALOSTUSLUOKKA II
Jalostusluokkaan II merkittävän yksilön tulee olla merkitty FWB-kantakirjan pääosaston perusluokkaan tai
ulkomaiseen hyväksyttyyn pääkantakirjaan.
3-vuotiaat oriit
FWB-oritestissä esitarkastuksessa hyväksytyt
oriit, joita ei merkitä jalostusluokka I:een
Tanskan 10-päivän oritestissä hyväksytyt oriit,
joille on myönnetty jalostukseenkäyttöoikeus
Ruotsissa 3-vuotistestissä hyväksytyt oriit,
joille on myönnetty jalostukseenkäyttöoikeus
Saksan 14-päivän oritestissä hyväksytyt oriit,
joille on myönnetty jalostukseenkäyttöoikeus,
mutta eivät ole saavuttaneet jalostusluokkaan I vaadittavaa pistemäärää.

JALOSTUSLUOKKA I
Jalostusluokkaan I merkittävän yksilön tulee olla merkitty FWB-kantakirjan pääosaston perusluokkaan tai
jalostusluokkaan II, tai sillä tulee olla voimassa oleva
jalostukseenkäyttöoikeus ulkomaisessa hyväksytyssä
pääkantakirjassa. Kaikista jalostusluokkaan I hyväksyttävistä oriista tulee anomuksen yhteydessä toimittaa
oriin röntgenkuvat.
Oriiden suorittamat oritestitulokset otetaan huomioon
viiden vuoden ajan testin suorittamisesta. Sen jälkeen
oriilla tulee olla lisäksi merkittäviä kilpailutuloksia tai
oriin tulee täyttää asetetut indeksi rajat.
Suorituskyvynkokeessa oriiden tulee täyttää seuraavat
maakohtaiset vaatimukset:

Suomi:

4-vuotiaat ja vanhemmat oriit
oriit, jotka on merkitty ulkomaiseen hyväksyttyyn pääkantakirjaan ja niillä on voimassa
oleva jalostukseenkäyttöoikeus, mutta jotka
eivät täytä jalostusluokka I:n vaatimuksia
oriille voidaan myöntää jalostukseenkäyttöoikeus niin pitkäksi aikaa kuin se on voimassa
alkuperämaassa, kuitenkin enintään viideksi
vuodeksi kerrallaan.

4-vuotiaat ja vanhemmat oriit, jotka
ovat suorittaneet hyväksytysti suorituskyvynkokeen tai jotka ovat suorittaneet korvaavat kilpailutulosvaatimukset.
Ruotsi:

Kaikki 4-vuotiaat ja vanhemmat oriit,
jotka ovat suorittaneet hyväksytysti
ASVH:n oritestin ja niillä on voimassa
oleva rajoittamaton jalostukseenkäyttöoikeus.

Norja:

Kaikki 4-vuotiaat ja vanhemmat oriit,
jotka ovat suorittaneet hyväksytysti
NV:n oritestin ja niillä on voimassa
oleva rajoittamaton jalostukseenkäyttöoikeus.

Hollanti:

Kaikki oriit, jotka täyttävät KWPN:n
asettamat hyväksymisrajat rajoittamattomalle jalostukseenkäytölle.

Oriiden jalostukseenkäyttöoikeudet jalostusluokassa
II
-

-

Jalostusluokkaan II merkityt oriit ovat käytettävissä tammakohtaisilla luvilla. Jokaiselle
tammalle tulee lunastaa oma tammakohtainen lisenssi, joka on voimassa kyseisen kauden ajan. Oritta kohden voidaan lunastaa
useita tammakohtaisia lupia, mutta jokaisesta
luvasta tulee maksaa erikseen käsittelymaksu.
3-vuotiaana ulkomaiseen kantakirjaan hyväksyttyjen oriiden testitulokset ovat voimassa
kolmivuotiskauden. Tämän jälkeen oriin tulee
suorittaa oritesti kyseisen maan sääntöjen
mukaisesti.

3-vuotiaat oriit, jotka ovat suorittaneet erittäin hyvän suorituskyvynkokeen. Jalostukseenkäyttöoikeus voidaan myöntää enintään kahdeksi vuodeksi.
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Saksa:

Oriit, jotka ovat saavuttaneet 14- ja
50- päivän testissä FN:n hyväksymällä
testausasemalla seuraavat tulokset:

ikäluokkansa parhaaseen 10% esteratsastuksen ”LeCycle Classique”:ssa

14-päivän testi (vanha 30 päivän testi):

10-VUOTIAAT JA VANHEMMAT ORIIT

-

Vanhempien oriiden hyväksymisessä käytetään seuraavia jalostusindeksirajoja:

-

3-vuotiaana suoritettuna todistus este- tai
koulupainotteisen testin loppuarvosanasta
(”Springbetonde Endnote” tai ”Dressurbetonde Endnote”) vähintään 8,5 tai kokonaisarvosana vähintään 8,0. Lupa on voimassa 3vuotiskauden loppuun. Tämän jälkeen oriin
on suoritettava joko 50-päivän testi asetettujen rajojen mukaan, suoritettava urheilutesti
tai saavutettava kvaalitulokset Bundeschampionaatiin. Vaihtoehtoisesti oriin tulee suorittaa FWB-oritesti tai toisen hyväksytyn kantakirjan vaadittavat testit. Urheilutestejä tulee
suorittaa kaksi ennen oriin lopullista hyväksymistä. Urheilutestistä tulee saada vähintään
joko este- tai koulutestistä loppupistemäärä
8,0.
4-vuotiaana esitettävän oriin on suoritettava
sekä 14-päivän testi että urheilutesti tullakseen hyväksytyksi 4-vuotiskaudelle. Tämän
jälkeen vaaditaan 5-vuotiskaudelta joko urheilutesti II tai kvaalautuminen Bundeschmpionaattiin.

50-päivän testi (vanha 70-päivän testi):
-

3-5 -vuotiaana suoritettuna todistus ”Springbetonde Endnote”, loppuarvosana vähintään
8,0 tai todistus ”Dressurbetonde Endnote”,
loppuarvosana vähintään 8,0.

Tanska:

DWB:n 35pv koe: Oriit, jotka saavuttavat vähintään yhteispisteet 800 ja mikään arvosana ei ole alle 7 (siinä osaalueessa, johon oriit testataan).

Belgia:

3-6-vuotiaan oriin on täytettävä
BWP:n asettamat hyväksymisvaatimukset ja niihin sisältyvät kilpailutulosvaatimukset.

Ranska:

SF: oriiden tulee olla SF:n hyväksymiä
ja 4-6 –vuotiaina niiden tulee kuulua

Saksan este- tai koulublup vähintään 130, arvosteluvarmuus vähintään 70 %
Hollannin este- tai koulublup vähintään 125, arvosteluvarmuus vähintään 70 %
Ruotsin este- tai koulublup vähintään 130, arvosteluvarmuus vähintään 70 %

Jalostukseenkäyttöoikeuden voimassaolo
Kaikkien jalostusluokkaan I merkittyjen oriiden jalostukseenkäyttöoikeudet ovat voimassa enintään viisi
vuotta, minkä jälkeen niiden omat ja jälkeläistulokset
arvioidaan uudelleen.

Jalostusarvostelu Oripäivillä
Jalostusarvostelussa Oripäivillä voidaan esittää oriita,
joilla on voimassa oleva jalostukseenkäyttöoikeus
hyväksytyssä
ulkomaisessa
pääkantakirjassa.
Jalostusarvostelu Oripäivillä ei vaikuta laskevasti
näiden
oriiden
merkitsemiseen
kantakirjan
jalostusluokkiin.

