4090 Óbester SP
Azonosító:
HUN M HR984880000

Színe:
fekete

Méretei:
138/144-156-16,5

Leírása:
Elegáns, szép megjelenésű és jó mozgású mén, kisebb lábszerkezeti hibával. Anyja az eredeti angol import, kiváló konstitúciójú 12 Gitár nevű különlegesen szép
welsh kanca. Apja a shagya vonal meghatározó ménjeit egyesíti magában. Imponáló sajátteljesítményű, nyereg alatt és fogatban is kifogástalanul dolgozik. A ménnek
igen elegáns, nagyon jó munkahasználati tulajdonsággal rendelkező ivadékai vannak, amelyek többnyire mentesek apjuk kisebb lábszerkezeti hibájától.

Tenyésztő:
Dr. Kovács István, Debrecen
Tulajdonos:
Dr. Kovács István, Debrecen
Felállítási helye:
Mezei János, Hajdúnánás
+36 70 394-2135

4124 Egon
Azonosító:
HUN M PT980220000

Színe:
sötétpej

Méretei:
128/133-148-15

Leírása:
Hazai tenyésztésű, de Hollandia jelentős welsh tenyésztői tenyésztették mindkét
felmenőjét. Származása magyarázat a sportpóniktól szokatlan méretére. A welsh
póniban tenyésztésre nem engedélyezett, viszont célpárosítással sportpóni előállításra célszerű használni. Annál is inkább, mert a tenyészműködése hosszú ideje alatt sok helyen fedezett ménről csak kedvező vélemények alakultak ki. Ivadékai nagyon jó munkakészségűek, sok közülük a póni fogatsportban eredményesen
szerepelt. A ménnek kiváló a konstitúciója, az öregedés legkisebb jele sem mutatkozik rajta.
Tenyésztő: Iványi László, Budapest
Tulajdonos: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Felállítási helye: Szaplonczai László, Fehérgyarmat

4950 Bronson SP
Azonosító:
HUN M PO040870000

Színe:
pej

Méretei:
146/155-179-19

Leírása:
A sportpóni tenyésztésben jó
nevű 4287 Balénó nevű német
sportpóni méntől származik. Anyja
a Frisco Lady, amelyik a gyermek
lovasspotban jó ismert connemara
kanca volt. Maga a mén korábban is állt már tenyésztésben a hazai sportpóni minősége javítása érdekében, de elsősorban a díjugrató
sportban szerzett nevet magának.
Sikeres sportkarrierjének vége felé
örömteli, hogy újra a tenyésztés felé irányítja a tulajdonosa, aki maga is eredményes sportlovas volt. A hazai sportpóni-tenyésztés igen nagy érdeke lenne ennek a
minden tekintetben tetszetős és jó sportteljesítményű ménnek a fokozott használata.
Tenyésztő: Kezes Gabriella, Hódmezővásárhely
Tulajdonos: Kezes Gabriella, Hódmezővásárhely
Felállítási helye: Kezes Gabriella, Hódmezővásárhely, +36 20 314 4853

5020 Tako NF
Azonosító:
IM053142007

Színe:
fekete

Méretei:
140/148-164-18

Leírása:
Nemes megjelenésű, jó nyakillesztésű és jó felsővonalú sportpóni. Lapockája terjedelmes a rövid alkar viszont behatárolja mozgásának térölelőségét. Hátulsó lábmunkája ellenben kellően dinamikus. Nyereg alatti munkában jóval előnyösebben
ítélhető, mint a küllemi bírálat során. A szabadonugró folyosóban mutatott teljesítménye is rendkívül meggyőző. Nem csak munkahasználati tulajdonságai kifogástalanok, hanem ebbéli tulajdonságát ivadékaira is örökíti. Kedvező értékmérő tulajdonságaira tekintettel a mén kihasználása a magyar sportpóni tenyésztés alapvető
érdeke. Remélhetően elősegíti ezt ritkán előforduló szép fekete színe is.

Felállítási helye: Korb Zsófia, 7400 Kaposvár, Zaranyi u. 2. +36 20 431-9452
Tenyésztő: Dr Th. Lieverdink, 7084 BM Breedenbroek, Hollandia

5451 Mastro’s Gitano
Azonosító:
Színe:
Méretei:
HUN M IM101052013
sötétsárga
151/162-180-19
Leírása:
Apja Hondsrug Don Gregory fekete színű, bottal 137 cm marmagasságú Welsh „B”
mén. Apai nagyapja Hondsrug Raspoetin, a 2548 Twan welsh „B” ménnek is apja.
Ez a mén Hollandia legjelentősebb ménjei közé tartozott. Mastro’s Gitano anyja, az
Amarens nevű, apai ágon angol telivér unoka, legendának számító kanca a holland
sportpóni tenyésztésben. Ez az Amarens nevű izabella fakó kanca adta Gitano féltestvérét, a 2000-ben született Bodo nevű sárga mént, ami a ménvizsgán karakterére 9 pontot kapott. Ugróképességét 9,5 ponttal jutalmazták, kiemelve első lábának
kitűnő technikáját. Galopp jármódját 9,5 ponttal értékelték, 9 pontot kapott a díjlovaglásban érintett tulajdonságaira, és a sportpónikénti alkalmasságára. Mastro’s
Gitano másik anyai féltestvére a Jarno a ménvizsgán minden értékmérő tulajdonságára 9 pontot kapott. Jarno ma Svédországban sportol, viszonylag kevés ivadéka ismert eddig. A három legjobb díjló között tartják számon Svédországban. Mastro’s
Gitano anyai oldalról több féltestvére, főleg heréltek jól teljesítenek a gyermek lovassportban. Rendelkezésre áll egy kitűnő származással rendelkező mén, amelyiknek oldalági rokonai elismert sportlovak egy kiemelten lovassport kultúrát teremtett országban. Ráférne a magyar sportpóni előállításra a tudatos tenyésztés, hogy
olyan sportpónijaink legyenek, amelyekre származásukat és feltételezhető teljesítményüket illetően is fenntartás nélkül ráillik a sportpóni megnevezés.
Tenyésztő:
Manuela Roscher, Hollandia
Tulajdonos: Gebefügi Zsuzsanna
Felállítási helye: Gebefügi Zsuzsanna,
Püspökladány +36 70 361-4740

5573 Sólyom SP
Azonosító:
Színe:
Méretei:
HUN M IM088242012
szürke
145/152-164-18
Leírása:
Fajtatiszta connemara póni, amelynek már az apja is a hazai spotpóni tenyésztésben
kapott szerepet. Kitűnő vérmérsékletű, könnyen kezelhető és méretében is ideális
ennek a hazai szintetikus populációnak fenntartásához, javításához. Készségvizsgáján nagyon jó munkahasználati tulajdonságot mutatott, amihez minden bizonnyal
hozzájárult egészen jó képzettsége. A küllemi bírálatán kifogásolták izmoltságát,
amin a munka minden bizonnyal javítani fog. A mén igazi értékét az ivadékai fogják megmutatni és csak remélni lehet, hogy kap annyi kancát, amin a mén képes lehet bizonyítani.

Tenyésztő:
Domínium 64 Zrt, Ócsa
Tulajdonos:
Földes István, Budakalász,
Felállítási helye:
Földes István, Budakalász,
+36 30 326-5664

5979 I&H Moonlight-Plesure
Azonosító:
Színe:
Méretei:
HUN M PO140030000
sárga
142/150-160-17,5
Leírása:
Apja a nagyon sikeres holland sportpóni-tenyésztésből származik, anyja hazai tenyésztésű, de annak felmenői is nyilván angol, illetve
holland eredetűek. A mén rendkívül elegáns,
méretében, elasztikus mozgásában, nyereg
alatti munkájában, a szabadonugró folyosóban
mutatott jó lábtechnikájú ugrásaiban mintázza
a nemzetközi sportpónit. Hosszú időt követően az első olyan készségvizsgát tett sportpóni
volt, amely ennek a használati típusnak nagyon
kifejezett képviselője. Néhány fiatal ivadéka
már ismert, ezek reményt keltők. Csak sajnálni Tenyésztő:
lehet, hogy a típus tenyésztői nem érdeme sze- Iványi Zsigmond, Alcsútdoboz
rint foglalkoztatják a sportpóni tenyésztésben.
Tulajdonos: Iványi Zsigmond, Alcsútdoboz
Felállítási helye: Iványi László János, Alcsútdoboz, +36 70 984 9020

6044 Korax Gitano Zafír
Azonosító:
HUN M PO140070000

Színe:
szürke

Méretei:
141/148-157-16,5

Leírása:
A mén származásban fellelhető ősöket
áttekintve, nyomban kirajzolódik a nagyon tipikus sportpóni genetikai szerkezet. Anyai ősei között megtalálható a bábolnai tenyésztésű arab telivér, a welsh
jellegű póni, az apja pedig jellemző holland spotpóni. Ebből adódóan sem a
szürke színe, sem a nemessége nem keltett meglepetést a bírálata során. Nyereg
alatti munkájában együttműködő volt, a
szabadonugró folyosóban kifogástalan
hátmunkát tanúsított. Ezek a használati tulajdonságai felülírták kisebb küllemi hibáiból adódó kifogásolhatóságát. A mén megérdemelné nagyobb kihasználását a tenyésztésben.
Tenyésztő: Szőllősi Árpád Lajos, Ráckeve
Tulajdonos: Szőllősi Árpád Lajos, Ráckeve
Felállítási helye: Szőllősi Árpád, Ráckeve, +36 20 926 2160

6175 BZ William Fox-Pitt
Azonosító:
Színe:
Méretei:
HUN M IM15005WH18 pej
149/156-175-18,5
Leírása:
A már korábban is tenyésztési engedéllyel rendelkező, nyugat-európai sportpóni
szülőktől származó pej mén a hazai ménvizsgán is megmutatta képességét. Kiemelkedő ugróképesség jellemzi, kifejezetten nemes és elegáns, az eurósportpóni megjelenését tökéletesen mintázó egyed. Küllemében nem kifogástalan, de olyan hibája
nincsen, ami indokolná a tenyésztésből való kizárását. Erre a ménre is igaz, hogy a
magyar sportpóni további nemesítése szempontjából fontos egyed, amelyiknek valódi értékét az ivadékai fogják megmutatni. Hogy ez az érték kiderüljön, minél nagyobb számú szaporulatra lesz szükség.
Tenyésztő:
Bosnyák Zoltán, Tordas
Tulajdonos:
Varga Zoltán, Pilisszentiván
Felállítási helye:
Varga Zoltán, Pilisszentiván,
+36 20 941 7076

6314 Fighting’s Boy
Azonosító:
Színe:
Méretei:
HUN M PO150080000
sárga
147/152-174-18
Leírása:
Az 50 százalék póni génhányadú fiatal mén minden tekintetben megfelel a
sportpónival szemben támasztott követelménynek. Küllemi értékmérőiben megfelel a tenyészállattal szemben támasztott követelményeknek, mérete, mozgása, ugróképessége és kezelhetősége átlagon felüli. A magyar sportpóni további nemesítése
szempontjából fontos egyed, amelyiknek valódi értékét az ivadékai fogják megmutatni. Hogy ez az érték kiderüljön, minél nagyobb számú szaporulatra lesz szükség.
Tenyésztő: Horváth Józsefné, Csákvár
Tulajdonos: Wit-Ex Alba Kft, Székesfehérvár
Felállítási helye: Kopócs Tamás, Csákvár, +36 30 322-0647

6521 Oszkár
Azonosító:
PO170080000

Színe:
fekete

Tenyésztő: K. Nagy Sándor, Hajdúböszörmény
Tulajdonos: Végi Tibor, Solt
Felállítási helye: Végi Tibor, Solt +36 30 911-7617

Méretei:
140/148-164-18

