
4090 Óbester SP
Azonosító: Színe: Méretei:
HR984880000 fekete 138/144-156-16,5

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

Felállítási helye: Mezei János, Hajdúnánás +36 70 394-2135
Tenyésztő:	 Dr. Kovács István, Debrecen, Böszörményi u.111.



5020 Tako NF
Azonosító: Színe: Méretei:
IM053142007 fekete 140/148-164-18

Leírása:
Nemes megjelenésű, jó nyakillesztésű és jó felsővonalú sportpóni. Lapockája ter-
jedelmes a rövid alkar viszont behatárolja mozgásának térölelőségét. Hátulsó láb-
munkája ellenben kellően dinamikus.  Nyereg alatti munkában jóval előnyösebben 
ítélhető, mint a küllemi bírálat során.  A szabadonugró folyosóban mutatott teljesít-
ménye is rendkívül meggyőző. Nem csak munkahasználati tulajdonságai kifogásta-
lanok, hanem ebbéli tulajdonságát ivadékaira is örökíti.  Kedvező értékmérő tulaj-
donságaira tekintettel a mén kihasználása a magyar sportpóni tenyésztés alapvető 
érdeke. Remélhetően elősegíti ezt ritkán előforduló szép fekete színe is. Mindezek 
eredményezték azt, hogy 2015. évi korrekciós típusbírálaton a mén tenyésztési en-
gedélye az újabb típusbírálatig meghosszabbításra került.

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 455870233110
Azonosító: Színe: Méretei:
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 hol-
land sportpóni tenyésztésben. Ez az Amarens nevű izabella fakó kanca adta Gitano 
féltestvérét, a 2000-ben született Bodo nevű sárga mént, ami a ménvizsgán ka-
rakterére 9 pontot kapott. Ugróképességét 9,5 ponttal jutalmazták, kiemelve első 
lábának kitűnő technikáját. Galopp jármódját 9,5 ponttal értékelték, 9 pontot ka-
pott 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. 

Felállítási helye: 
Gebefügi Zsuzsanna, 
Püspökladány  +36 20 469-9898

Tenyésztő:	
Manuela Roscher, Hollandia

Mastro’s Gitano anyai oldalról 
több féltestvére, főleg heréltek jól 
teljesítenek a gyermek lovassport-
ban. Rendelkezésre áll egy kitű-
nő származással rendelkező mén, 
amelyiknek oldalági rokonai elis-
mert sportlovak egy kiemelten lo-
vassport kultúrát teremtett ország-
ban. Ráférne a magyar sportpóni 
előállításra a tudatos tenyésztés, 
hogy olyan sportpónijaink legye-

nek, amelyekre származásukat és 
feltételezhető teljesítményüket il-
letően is fenntartás nélkül ráillik a 
sportpóni megnevezés.



5573 Sólyom SP
Azonosító: Színe: Méretei:
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. Készségvizsgá-
ján 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 fog-
ják megmutatni és csak remélni lehet, hogy kap annyi kancát, amin a mén képes le-
het bizonyítani. 

Felállítási helye: 
Földes István, Budakalász, 
Meggyfa u. 1. +36 30 326-5664

Tenyésztő:
Domínium 64 Zrt, Ócsa



5687 Biotop Bojtorján
Azonosító: Színe: Méretei:
PO110180000 sötétsárga

Leírása:

Felállítási helye: Balogh Gizella, Folyás, Attila út 2.
Tenyésztő:	 Balogh Gizella, Folyás, Attila út 2.



5705 Altrido Amy’s Glamour
Azonosító: Színe: Méretei:
IM110832014 pej 145/153-170-18,5

Leírása:
A fiatal mént Hollandiában tenyész-
tették, ahol régóta a sportpóni te-
nyésztés központja van. A mén szár-
mazásában és mértében nagyszerű-
en egyesíti a sportpóni genotípust és 
megjelenést. Ügetése lendületes, tér-
nyerő, vágtája kellően hosszú. Mun-
kakészsége kifejezetten jónak bizo-
nyult, a szabadonugró folyosóban 
meggyőzően teljesített. Nyereg alatt 
is megbízhatóan dolgozik. Mindezen 
tulajdonságai miatt a 2014. évi mén-
vizsgán igen jó benyomást tett a bí-
rálókra.
Fiatal ménről van szó, örökítő ere-
je értelemszerűen nem ismert. Bő-
víti azt a repertoárt, amire a magyar 
sportpóni tenyésztésben jellemzően 
szükség van.

Felállítási helye: 
Iványi Zsigmond, 
8087 Alcsútdoboz, 
Szabadság utca 109. 
+36 70 984-9020

Tenyésztő:
A. Doornbos, VA Beilen, 
Hollandia



5775 Marsal
Azonosító: Színe: Méretei:
PO100160002 tűzött sárga 143/150-153-16,5

Leírása:
Kifejezetten elegáns, jó másodlagos nemi jellegű, nagyon nemes, kissé tömeghiány-
nyal küzdő sportpóni mén. Fejtűzése, nyakillesztése jó, hatalmas, jól dőlt lapocká-
val rendelkezik.
Könnyen lovagolható, az akadály fölött nagyon precíz mén. Dinamikus mozgása 
egyidejűleg kellő rugalmassággal társul. A készségugrásokon és a szabadonugró 
folyosóban is kifejezetten figyelmes ló benyomását keltette. Szabadonugró folyo-
sóban 130 centiméteres magasságot könnyedén teljesített. Ugróképessége is kivá-
ló. Értékét ivadékainak minősége dönti majd el, de jó örökítőképességére reményt 
adhat, hogy az apai származási oldalon túl az anyai oldalon is meglehetősen hosz-
szú származással rendelkezik.
Felállítási helye: Czirják - Zsuga Zsanett, Hajdúnánás, Vörösmarty utca 
      +36 20 229-0643
Tenyésztő:	 Ádám László,Mezőkövesd




