I.B.O.P
IBOP-SOVELTUVUUSTESTIN SÄÄNNÖT
Vastuullisuus
-

IBOP-testi on emokantakirjan KFPS:n alainen virallinen soveltuvuustesti friisiläiselle hevosrodulle

Testin päämäärä
-

Testin päämääränä on todeta hevosen soveltuvuus eri käyttötarpeisiin. Kaikki hevoset iältään
neljästä vuodesta eteenpäin voidaan esittää tässä testissä. Testi voidaan suorittaa kolmessa eri
arvosteluluokassa jotka ovat: ratsastus, valjakko ja show-valjakko. Suomessa testin voi suorittaa
ratsuna ja / tai ajossa. Show-ajossa suoritettava testi ei kuulu meillä järjestettävän testipäivän
ohjelmaan.
Osallistuminen sekä ratsain- että ajossa tapahtuvaan testiin saman testipäivän aikana on
mahdollista tai testeistä voi valita vain toisen.
Testin tulosta voi hyödyntää esimerkiksi ster-arvon saavuttamiseen. Suomessa nyt ensimmäistä
kertaa järjestettävällä IBOP-testillä on erityinen merkitys juurikin ajatellen ster-arvoa.
Mikäli hevonen esimerkiksi Keuring -kehässä ei jostain syystä esittäisi ster-predikaatin arvoista
käyntiä / ravia voi kyseiset askellajit olla selkeästi parempia ajossa / ratsain jolloin IBOP-testistä
saatu pisteytys voi nostaa Keuringista saadut pisteet ster-predikaatin edellyttämälle tasolle.
Mikäli IBOP-testin pisteytys olisi Keuringia huonompi, se ei vaikuta Keuringin tulosta alentavasti.
Nyt, IBOP-testin ollessa vielä saman viikonlopun aikana Keuringin kanssa ja vielä edellisenä päivänä,
on se onnistuessaan hyvinkin merkittävä jo pelkästään Keuring-tulosta ajatellen mikäli hevonen
siihen osallistuu.
IBOP on myös edellytyksenä tietyllä pistekeskiarvolla tammoille jotka havittelevat crown tai model
predikaattia.
IBOP-testin kautta on mahdollisuus saada arviointi hevosen rotumääritelmän mukaisesta
soveltuvuudesta eri käyttötarpeisiin.

Testin suorituspaikka
-

KFPS:n alaisena SFHY määrittää testin suorituspaikan. Testi voidaan suorittaa joko ulkokentällä tai
maneesissa. Ratsuna suoritettavassa testissä tulee kentän olla kooltaan 20m x 40m ja ajossa
suoritettavassa testissä 25m x 50m.

Osallistuminen
-

IBOP-testiin voidaan osallistua enintään kaksi kertaa saman kalenterivuoden aikana. Mikäli
osallistuminen useampaan kuin yhteen testiin saman päivän aikana halutaan suorittaa, täytyy
osallistuminen tapahtua kahteen eri testiluokkaan ( ratsain / ajossa ).

Esittäminen
-

Testit suoritetaan yksilösuorituksina. Ratsuna suoritettujen testien jälkeen osallistujat kutsutaan
kehään kahden / kolmen ratsukon ryhmissä. Tuomariston pyynnön mukaan osallistujia pyydetään
toistamaan yhtä tai useampaa arvostelun alaisista osa-alueista.
Tuomaristolla on oikeus olla arvioimatta osallistujaa mikäli hevonen havaitaan sairaaksi,
epäpuhtaaksi tai käytökseltään epäsopivaksi.
Hevosen omistaja voi määritellä esittääkö hän itse hevosen vai käyttääkö hevosen esittämiseen
kolmatta osapuolta.
Mikäli hevonen osallistuu sekä ratsu- että ajokokeeseen, voi kummassakin kokeessa käyttää eri
esittäjää.
Hevosella tulee olla rokotukset voimassa ja niiden tulee olla merkittyjä sen passiin.

Tuomaristo ja tuomarointi
-

Tuomaristo koostuu kahdesta, KFPS:n tehtävään asettamasta jäsenestä. Suomessa järjestettävän
IBOP-testin tuomarit tuomaroivat myös seuraavana päivänä järjestettävän Keuringin.
Tuomarit kirjaavat tulokset ja testistä toimitetaan erillinen todistus. Tuomaristo voi myös kertoa
pisteytyksen perusteista erikseen kullekin osallistujalle niin halutessaan ja katsoessaan sen
tarpeelliseksi.

Pisteet ja niiden merkitys
-

IBOP-testi ratsuna suoritetaan ja arvioidaan yhtäläisesti KNHS ( Koninklijke Nederlandse Hippische
Sportfederatie ) määritysten mukaan.
Pisteiden merkitys on seuraava:
0 Hylätty / ei voi arvostella
1 erittäin heikko
2 heikko
3 melko heikko
4 välttävä
5 kohtuullinen
6 tyydyttävä
7 melko hyvä
8 hyvä
9 erittäin hyvä
10 erinomainen
Pisteet kultakin osa-alueelta voidaan antaa puolen pisteen tarkkuudella.

IBOP-testi ratsuna
-

Testin kaikki osa-alueet arvioidaan suorituksen aikana. Testillä arvioidaan hevosen soveltuvuutta
ratsuna.
Testin osa-alueet:
a. käynti
b. ravi
c. laukka
d. ryhti ja tasapaino
e. joustavuus
f. siirtymiset
g. herkkyys
pisteytys ja painoarvokertoimet

Käynti
2x

Ravi
2x

Laukka
2x

Ryhti / tasapaino Joustavuus Siirtymiset Herkkyys
2x
1x
1x
1x

Maksimipisteet 110

IBOP-testi ajossa
-

Testin kaikki osa-alueet arvioidaan suorituksen aikana. Testillä arvioidaan hevosen soveltuvuutta
ajokäytössä.
Testissä on käytettävä 4-pyöräisiä vaunuja
Testin osa-alueet:
a. käynti
b. ravi
c. ryhti ja tasapaino
d. joustavuus
e. siirtymiset
f. herkkyys
pisteytys ja painoarvokertoimet

Käynti
2x

Ravi
2x

Ryhti / tasapaino
2x

Joustavuus Siirtymiset
2x
1x

Herkkyys
2x

Maksimipisteet 110

Lisätietoja IBOP-testistä voi kysyä SFHY / Juhani Salminen joko puhelimitse numerosta 050-5500055
tai sähköpostilla osoitteesta juhani.salminen ( at ) vitikkalanrustholli.com.

Teksti ja kuvat Juhani Salminen

