
 

 

 

 

 

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 jalostus-

luokkaan I 

- Tanskan 10 päivän oritestissä hyväksytyt 

oriit, joille on myönnetty jalostukseen-

käyttöoikeus 

- Ruotsissa 3-vuotistestissä hyväksytyt oriit, 

joille on myönnetty jalostukseenkäyttö-

oikeus 

- Norjassa 3-vuotistestissä hyväksytyt oriit, 

joille on myönnetty jalostukseenkäyttö-

oikeus 

- Saksan 14 päivän oritestissä hyväksytyt 

oriit, joille on myönnetty jalostukseen-

käyttöoikeus, mutta jotka eivät ole 

saavuttaneet jalostusluokkaan I 

vaadittavaa pistemäärää 

 

4-vuotiaat ja vanhemmat oriit 

- oriit, jotka on merkitty ulkomaiseen 

hyväksyttyyn pääkantakirjaan ja joilla on 

voimassa oleva jalostukseenkäyttöoikeus, 

mutta jotka eivät täytä jalostusluokan I 

vaatimuksia 

- oriille voidaan myöntää jalostukseen-

käyttöoikeus niin pitkäksi aikaa kuin se on 

voimassa alkuperämaassa 

 

 

Oriiden jalostukseenkäyttöoikeudet jalostus-

luokassa II 

 

- Jalostusluokkaan II merkityt oriit ovat 

käytettävissä tammakohtaisilla orili-

sensseillä. Jokaiselle tammalle tulee 

lunastaa oma tammakohtainen lisenssi, 

joka on voimassa kyseisen kauden ajan. 

Oritta kohden voidaan lunastaa useita 

tammakohtaisia lisenssejä. 

- 3-vuotiaana ulkomaiseen kantakirjaan 

hyväksyttyjen oriiden testitulokset ovat 

voimassa kolmivuotiskauden. Tämän 

jälkeen oriin tulee suorittaa oritesti 

kyseisen maan sääntöjen mukaisesti. 

 

Jalostusluokkaan I merkittävän yksilön tulee olla 

merkitty FWB-kantakirjan pääosaston perus-

luokkaan tai jalostusluokkaan II, tai sillä tulee olla 

voimassa oleva jalostukseenkäyttöoikeus 

ulkomaisessa hyväksytyssä pääkantakirjassa. 

Tuontispermalla käytettäessä jalostusluokkaan I 

(yleinen orilisenssi) hyväksyttäväksi esitettävistä 

oriista tulee lisenssihakemuksen yhteydessä 

toimittaa oriin röntgenkuvat tai röntgenlausunto. 

 

Oriiden suorittamat oritestitulokset otetaan 

huomioon viiden vuoden ajan testin 

suorittamisesta. Sen jälkeen oriilla tulee olla lisäksi 

merkittäviä kilpailutuloksia tai oriin tulee täyttää 

asetetut indeksirajat. 

 

Suorituskyvynkokeessa oriiden tulee täyttää 

seuraavat maakohtaiset vaatimukset: 

 

Suomi: 3-vuotiaat oriit, jotka ovat 

suorittaneet erittäin hyvän suoritus-

kyvynkokeen. Jalostukseenkäyttö-

oikeus voidaan myöntää enintään 

kahdeksi vuodeksi. 

4-vuotiaat ja vanhemmat oriit, jotka 

ovat suorittaneet hyväksytysti suori-

tuskyvynkokeen tai jotka ovat 

suorittaneet korvaavat kilpailutulos-

vaatimukset. 

Ruotsi:  Kaikki 4-vuotiaat ja vanhemmat oriit, 

jotka ovat suorittaneet hyväksytysti 

ASVH:n oritestin ja joilla on voimas-

sa oleva rajoittamaton jalostukseen-

käyttöoikeus. 

Norja: Kaikki 4-vuotiaat ja vanhemmat oriit, 

jotka ovat suorittaneet hyväksytysti 

NV:n oritestin ja niillä on voimassa 



 

oleva rajoittamaton jalostukseen-

käyttöoikeus. 

Hollanti:    Kaikki koulu (DP)- ja este (SP)-

jalostussuunnille hyväksytyt oriit, 

jotka täyttävät KWPN:n asettamat 

hyväksymisrajat rajoittamattomalle 

jalostukseen käytölle. 

Saksa:  Oriit, jotka ovat saavuttaneet 14:n 

tai 50:n päivän testissä FN:n hyväk-

symällä testausasemalla seuraavat 

tulokset: 

14 päivän testi (vanha 30 päivän testi):  

- 3-vuotiaana suoritettuna todistus este- tai 

koulupainotteisen testin loppuarvosanasta 

(”Springbetonde Endnote” tai ”Dressur-

betonde Endnote”) vähintään 8,5 tai koko-

naisarvosana vähintään 8,0. Lupa on voi-

massa 3-vuotiskauden loppuun. Tämän 

jälkeen oriin on suoritettava joko 50 päivän 

testi asetettujen rajojen mukaan, suori-

tettava urheilutesti tai saavutettava kvaa-

litulokset Bundeschampionaatiin. Vaihto-

ehtoisesti oriin tulee suorittaa FWB-oritesti 

tai toisen hyväksytyn kantakirjan vaadit-

tavat testit. Urheilutestejä tulee suorittaa 

kaksi ennen oriin lopullista hyväksymistä. 

Urheilutestistä tulee saada joko este- tai 

koulutestistä vähintään 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 35 päivän testi: Oriit, jotka 

saavuttavat vähintään yhteispisteet 

800 ja mikään arvosana ei ole alle 7 

(siinä osa-alueessa, johon oriit 

testataan).  

 

Belgia:  3-6-vuotiaan oriin on täytettävä 

BWP:n asettamat hyväksymisvaa-

timukset ja niihin sisältyvät kilpailu-

tulosvaatimukset. Zangersheide- ja 

sBs -hyväksyttyjen oriiden tulee 

lisäksi täyttää FWB-kantakirjan 

jalostusluokille asetetut 

suoritusvaatimukset. 

 

Ranska:  SF: oriiden tulee olla SF:n hyväk-

symiä ja 4-6 –vuotiaina niiden tulee 

kuulua ikäluokkansa parhaaseen 

10%:iin esteratsastuksen ”LeCycle 

Classique”:ssa  

 

Vanhempien oriiden hyväksymisessä käytetään 

seuraavia jalostusindeksirajoja, mikäli ne ovat 

käytettävissä: 

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 % 

 

Muista maista suoritusluokkatason 4 mukaisesti. 

 

 

6-vuotiaat (5-vuotiskaudella)  
Vähintään 5 nollarataa 5-vuotiaana perusradalta 
tai kahden vaiheen kilpailun ensimmäisestä 
vaiheesta kansallisen/KV -tason kilpailun 110 cm 
tai korkeammasta luokasta, kuitenkin näistä 
vähintään 3 nollarataa vähintään 120 cm tasolta.  
 
7-vuotiaat (6-vuotiskaudella)  
Vähintään 5 nollarataa 6-vuotiaana perusradalta 
tai kahden vaiheen kilpailun ensimmäisestä 
vaiheesta kansallisen/KV -tason kilpailun 120 cm 
tai korkeammasta luokasta, kuitenkin näistä 
vähintään 3 nollarataa vähintään 130 cm tasolta.  
 
8-vuotiaat (7-vuotiskaudella)  
Vähintään 5 nollarataa perusradalta tai kahden 
vaiheen kilpailun ensimmäisestä vaiheesta 3-5 -
tason kilpailun 140 cm tai korkeammasta luokasta.  
 
 
 



 

9-vuotiaat ja vanhemmat  
- Suoritusluokkataso 4: CSI5* 150cm sijoitus.  
 

6-vuotiaat (5-vuotiskaudella)  
- FEI 5-vuotiaiden hevosten ohjelmat vähintään 2 
tulosta vähintään 78%  
 
7-vuotiaat (6-vuotiskaudella)  
- FEI 6-vuotiaiden hevosten ohjelmat vähintään 2 
tulosta vähintään 78%  
 
 
8-vuotiaat (7-vuotiskaudella)  
- 7-vuotiaat vähintään kolme tulosta vähintään 68% 
vaativa B tasolta (FEI).  
 
9-vuotiaat ja vanhemmat  
- Suoritusluokkataso 4: CDI5* Grand Prix, Grand 
Prix Special, Grand Prix Kür sijoitus.  
 

6-vuotiaat (5-vuotiskaudella)  
- koulu- tai estetulosten perusteella  
 
7-vuotiaat (6-vuotiskaudella)  
- 1 CIC1* (ei virheitä maastosta ja max 4 vp 
rataesteiltä) sekä 1 CNC1*  
 
8-vuotiaat (7-vuotiskaudella)  
- 1 CCI1* tai 1 CIC 2* (ei estevirheitä maastossa) 
sekä 1 CIC2* tai 2 CNC 2* (ei estevirheitä 
maastossa ja max 4 vp esteissä)  
 
9- vuotiaat ja vanhemmat  
- Suoritusluokkataso 4: CCI4* tai KV mestaruudet 
sijoitus.  
 

 

 

 


