Jalostusarvostelussa voidaan esittää ori, joka on
-

hyväksytty ulkomaisessa hyväksytyssä
pääkantakirjassa,
tai
hyväksytty
ulkomaisessa
tunnustetussa kantakirjassa,
tai jolla on tarvittavat kilpailutulokset tai
muut meriitit.

Jalostusarvostelun perusteella ori voidaan merkitä
jalostusluokkaan ja sille voidaan myöntää
jalostukseenkäyttöoikeus.
Oripäivillä
annettu
lausunto ei kuitenkaan vaikuta oriin jalostusluokkaan siinä tapauksessa, että oriilla on jo
voimassa oleva jalostukseenkäyttöoikeus hyväksytyssä ulkomaisessa pääkantakirjassa.
Jalostusarvosteltavat oriit suorittavat Oripäivillä
terveydentilan tarkastuksen ja rakennearvostelun
minkä lisäksi 4-13 -vuotiaat oriit esitetään ratsain.
Myös vanhemman oriin saa esittää ratsain. 14vuotiaita ja vanhempia oriita ei pisteytetä, ne
saavat vain sanallisen arvion.
Oriit esitetään ryhmässä vaihtoehtoisesti joko
kouluhevosina eri askellajeissa tai estehevosina,
jolloin oriit hyppäävät muutaman esteen (pysty ja
okseri)
tuomariston
ohjeen
mukaan.
Jalostusarvostelukertoja ei ole rajoitettu.
Mikäli oriilla on erittäin mittavat/vakuuttavat omat
kilpailunäytöt tai jälkeläisnäytöt voidaan ori
vapauttaa
ratsastuskokeesta.
Orilautakunta
käsittelee kaikki vapautusanomukset, jotka on
toimitettava ilmoittautumisajan puitteissa.

FWB-kantakirja
Belgia
Belgisch Warmbloedpaard (BWB)
Stamboek Belgisch (sBs)
Zangersheide (Z)
Hollanti
Koninklijk Warmbloed
Paardenstamboek Nederland
(KWPN)
Norja
Norsk Varmblod (NWB)
Saksa
Hannoveraner Verband
(Bezirksverband Hessen) (HANN)
Holsteiner Verband (HOLST)
Oldenburger Pfzv. (OLD)

Ranska
Ruotsi
Tanska

Trakehner Verband (TRAK)Ostpreußische Warmblutpferd
Trakehner Abstammung (OWTA)
Westfälisches Pferdestammbuch
(WESTF)
Le Stud-Book Selle Francais (SF)
Riksstambok för svenska
varmblodiga hästar (SWB)
Dansk Varmblod (DWB)

Suomalaisen ratsuponin kantakirja
Ruotsi
Svensk ridponny (ASRP)
Tanska
Dansk sportponyavl
Hollanti
Nederlands rijpaarden en pony
stamboek (NRPS)
Nedelandse Welsh Pony & Cob
Stamboek - sectie NWR
Saksa
Hannover
Westfahlen
Pferdestammbuch Weser Ems e.V.
Süddeutsche Pferdezuchtverband
(AGS)

FWB-kantakirja
Irlanti
Irish Sport Horse (ISH)
Italia
Unione Nazionale Incremento
Razze Equine (UNIRE)
Saksa
Pferdezuchtverband BadenWürttemberg
Pferdezuchtverband BrandenburgAnhalt (Berlin Brandenburg ja
Sachsen-Anhalt)
Pferdezuchtverband SachsenThüringen
Verband der Pferdezüchter
Mecklenburg-Vorpommen
Zuchtverband für Deutsche Pferde
(ZfDP)
Landesverband Bayerischer
Pferdezüchter
Rheinisches Pferdestammbuch
Pferdezuchtverband RheinlandPfalz-Saar

Suorituskyvynkokeen korvaavia tuloksia on
anottava
Suomen
Hippos
ry:ltä.
Vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat:
Kouluratsastuksessa vähintään 5 sijoitusta
vaativassa A luokassa asianomaisen maan
virallisen kilpailusäännön mukaan.
Esteratsastuksessa vähintään tasolta 140 cm
viisi sijoitusta asianomaisen maan virallisen
kilpailusäännön
mukaan.
Erikoisluokkien
sijoituksia ei oteta huomioon. Sijoituksia on oltava
vähintään kahden kilpailukauden ajalta.
Kenttäkilpailussa 3 sijoitusta vaativassa (**-***)
tai 2 sijoitusta vaativassa (**-***) ja yksi sijoitus
vaikeassa (***-****) tai 2 hyväksyttyä tulosta
kansainvälisessä luokassa (vaikea, ***-****).
Tulokset on oltava vähintään kahdelta kaudelta.
Täysiverioriin laukkakilpailutulokset voivat
korvata suorituskyvynkokeen kokonaan tai osittain.

