
 
 
 
 

 



Asociace chovatelů miniaturních koní Vás zve na 
 

 

 
 

Neděle  7. září 2014 
Krytá hala 
Krytá hala 

Výstava bude pořádána v areálu Ola Ranch, Litohošť 44,395 01 Pacov 
www.olaranch.cz 

 
Měření a veterinární přejímka od 8:00- 8:45 hodin 

 
Začátek výstavy od 9:30 hodin. 

 
Rozhodčí: 

 
KAREN HAMILTON – SMITH   Anglie 

 
Fotograf: Šárka Veithauerová  

Show manager + Sekretář: Jarmila Podzemská 
Ring steward: Romana Kinclová 

 
Uzávěrka přihlášek je 19. 8. 2014 do 20:00 hod 

Všechny přihlášky přijaté po tomto datu budou zpoplatněny extra částkou  
a kůň nebude zapsán do katalogu.Rozhoduje datum zaslání přihlášky,ale také došlé platby na 

účtě! Proto prosím neotálejte s přihlášením a placením   
 

Hodnocení koní: oceňuje se prvních 5 koní 
 
 

Psi jsou povoleni jen na vodítku. 
 
 
 
 

http://www.olaranch.cz/


 
 



 
 

Veterinární požadavky 
 

Veterinární  atesty 
Účast koní je podmíněna jejich dobrým zdravotním stavem. Veterinární dozor má 
právo nepřipustit koně ve špatném zdravotním stavu nebo bez předepsaných 
veterinárních zkoušek. Koně musí mít platný průkaz koně, platné vakcinační 

schéma a vyšetření krve na přesun s platností 24. měsíců. 
 
 

Všeobecné podmínky 
 

Měření 
Oficiální měření je mezi 8.00 – 8:45 hodin po veterinární přejímce Vašeho 
koně. Koně budou měřeny od poslední hřívy na kohoutku a všichni koně 
před vstupem do výstavního kruhu musí být změřeni. Výstavní obálka 

s katalogem a číslem bude předána po měření. 
 

 
 

Vzhled koně 

Koně musí být v dobré výstavní kondici, doporučeno je celkové ostříhání 
Koní,ale není povinné. Koně musí být předvedeni na výstavní ohlávce ne na 
stájové .Koně se předvádí bez udidla !  
Kontakt na zakoupení této ohlávky najdete na klubových stránkách v sekci 
Inzerce – potřeby pro koně. Počítejte že ohlávky jsou k dostání v zahraničí, tudíž 
je nutné objednávat s předstihem. 
 

 
Oblečení 

Je tradicí, aby vystavovatelé měli vhodné oblečení ve výstavním 
kruhu. Doporučujeme společenské oblečení ( pánové – oblek, dámy – 
kalhotový kostým). Nevhodné oblečení jsou šortky, trička, tílka, sukně a 
otevřené boty. Nejsou povoleny žádné loga farem na oblečení. Ring stevard může 
vykázat vystavovatele ,který bude nevhodně oblečen. 
 

 
Chování na  

výstavě 

Jakákoliv krutost, hrubé zacházení nebo nehumánní zacházení s koněm ve 
výstavním kruhu, stáji nebo v prostoru výstavy je přísně 
zakázáno.Používání povzbuzujících přípravků nebo drog ovlivňující vystavování 
koně je zakázáno. 
 

 
Odpovědnost 

pořadatele 
 

 
Pořadatel výstavy nebere žádnou zodpovědnost za nehody, poškození nebo 
ztrátu osobních věcí nebo koní na výstavě. 

 
Dochvilnost 

Je to pouze zodpovědnost vlastníka koně/ vystavovatele/handlera být včas 
na výstavě a ve svých výstavních třídách. Časový harmonogram výstavy 
bude přísně dodržován. Po vyhlášení třídy, která se bude posuzovat, má 
předvádějící povinnost dostavit se do 1,5 minuty do výstavního ringu, ten se po 
tomto čase uzavírá! 

 
Místo výstavy 

 
Místo 

 

Ola ranch, Litohošť 44, 395 01 Pacov, 
 www.olaranch.cz 

Ustájení a  
ubytování 

 

Prosím kontaktujte paní Olgu Kadlecovu, Ola Ranch, telefon 
602 659 943, 
e-mail: obchod@kvetiny-darky.cz 
 

  

http://www.olaranch.cz/
http://www.olaranch.cz/
mailto:obchod@kvetiny-darky.cz


Jídlo 
 

Občerstvení je zajištěno v areálu jezdeckého oddílu 

Přihlášky 
 
 

Uzávěrka přihlášek 

19.8.2014 do 20:00hod 
Přihlášky po tomto datu nebudou uvedeny ve výstavním katalogu a budou extra 
zpoplatněny ( viz. poplatky), přihlásit koně, lze i v den výstavy, ale opět za 
zvýšené startovné, a kůň samozřejmě nebude uveden v katalogu. 
Také pokud do data uzávěrky nebude ve vypsané třídě přihlášen jiný kůň, než po 
uzávěrce dohlášený, nelze počítat, že bude připravena věcná cena ( budou 
připraveny šerpy pro prvních 5 koní v každé třídě, věcné ceny pro třídy obsazené 
do data uzávěrky!) 

 
 

Výška koní 

Všechny koně musí splňovat výškový 
požadavek v daném roce .Měřeno od poslední 
hřívy na kohoutku. 1 inch = 2,54 cm 
Sekce A: 
• Odstávčata do 30 inch 
• Ročkové do 32 inch 
• Dvouletí do 33 inch 
• Tříletí a starší ( Senior) do 34 inch 
Sekce B 
• Odstávčata 30-32 inch 
• Ročkové 32-36 inch 
• Dvouletí 33-37 inch 
• Tříletí a starší 34-38 inch 

 
Amatérská karta 

 

Zdali vystavujete v amatérských třídách, 
musíte si zažádat o amatérskou kartu. Žadatel 
musí být starší 18 let a člen klubu. 
 Formulář naleznete na webových stránkách klubu. 
Karta je zpoplatněna ( viz. poplatky) 
Přečtěte si důkladně podmínky pro vystavování v haltrových třídách sekci 
amatérské třídy! Bude kontrolováno a dodržováno viz stránky klubu 
 

POPLATKY 
Přihlášky za koně / první třída / člen klubu 500 Kč    / 25  €  
Přihlášky za téhož  koně do každé další 
třídy 
Každý další kůň téhož majitele, je každá 
jeho třída i ta první 

250 Kč     / 15 € 
 
 

250 kč   / 15 € 
Přihlášky za koně / třída nečlen klubu 850 Kč  /   30 € 
Přihlášky za koně do každé další třídy  
Nečlen klubu 

500 Kč  / 20€ 

Pozdní přihlášky ( po datu uzávěrky, nebo 
v den výstavy, nebo platba po datu 
uzávěrky!!!) Bude kontrolováno! 

800kč      /   30 €     
 za každého koně a každou třídu 

Amatérská karta na celý rok 2014 300 Kč   /   10 € 
 
 
Nájemní smlouva na koně na výstavní 
sezonu 2014! 

1.000 Kč    /   40 € 
Pokud nejste majitelem koně a chcete ho předvádět 
v amatérských třídách, potom je to možné po 
zaplacení tzv. nájemní smlouvy koně na jednu 
výstavní sezonu. Platí na všechny akce pořádané 
klubem po celý kalendářní rok. Nájemní smlouva je 
možná na jednu jedinou osobu, koně smí výhradně 
předvádět osoba uvedená v nájemní smlouvě, střídání 



amaterských handlerů ve výstavní sezoně není 
možné!! 

 
Zdali přidáte třídu pro již přihlášeného 
koně po uzávěrce 

 
500Kč  

Katalogové číslo 
 

Nebude vybírán poplatek, ale ráno na přejímce 
dostanete obálku s katalogem a čísly proti průkazu 
koně! Po skončení výstavy a jejím uklizení vrátíte 

startovní číslo a dostanete zpět průkaz koně! 
Inzerce – poznámka ve výstavním 
katalogu,že Váš kůň je na prodej 
 
 

Zdarma pro členy klubu 
200kč nečlen klubu 

Celostránková barevná inzerce ve 
výstavním katalogu 

500kč člen klubu (sponzoři klubu podle 
zaplaceného balíčku mají zdarma! Týká se těch, kdo 

nemá zaplacený sponzorský balíček) 
1000Kč nečlen klubu,  1500kč firmy ( opět jen 

když nejsou sponzory klubu a nemají zaplacený 
sponzorský balíček) 

Umístění  reklamního baneru ve výstavním 
kruhu 

Pro členy 200 Kč 
Pro nečleny 600 Kč 

(opět cena pro ty, kteří nemají umístění baneru 
zahrnuto ve sponzorském balíčku) 

Vrácení peněz 
 

V případě vaší neúčasti peníze nebudou 
vráceny! 

Po dohodě je možné, vyměnit Vašeho koně za koně 
jiného ve vašem majetku na tutéž výstavu, pouze do 

data uzávěrky. Pokud o toto budete žádat po uzávěrce, 
je nutné nejprve doplatit zvýšené startovné, teprve po 

té bude kůň vyměně. 
 

Bankovní účet / kam zaslat poplatky 
Číslo účtu 107-7408240237 
Kod banky 0100 

Variabilní symbol 07092017 
Identifikace platby Zároveň s přihláškou zasílejte potvrzení o 

zaplacení výstavního poplatku! 
Do poznámky k platbě uveďte jméno toho, kdo je 
vystavovatelem koně‘! Pokud platíte z účtu na jiné 
jméno, uveďte do poznámky v přihlášce také, nelze 

jinak idedentifikovat! 
Přihlášky  

a způsob platby 
S přihláškou každého koně je nutné zaslat jeho 

úplnou kopii rodokmenu! 
( část kde je uvedeno jeho celé jméno, životní číslo 

atd, dále otec matka, a především strana, kde je 
uveden majitel koně! Pokud hlásíte koně do 

amatérských tříd, potom kopii nájemní smlouvy + 
potvrzení o zaplacení poplatku za nájem koně ) 

Platba je možná pouze na bankovní účet klubu do 
data uzávěrky! 

Platba v den výstavy je možná pouze u dohlášených 
koní, nebo dohlášených tříd v den výstavy! 



 
Výstavní výbor 

Ředitel výstavy 
 

Jaroslav Kadlec, tel: 602659938, 
e.mail: kadlec.jar@tiscali.cz 

 
Show manager 

 
 Jarmila Podzemská, tel: 603174956 , e.mail: 

bohemia-acro@seznam.cz 
 

Ring steward  Romana Kinclová, tel: 774703883, 
e.mail: kikiniki@centrum.cz 

 
Členové výstavního výboru  

Eva Véghová  
 

Veronika Vonková 
 

Ing. Jan Végh  
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3 ročník Národního šampionátu miniaturních koní  

JUNIOR TŘÍDY 
(třídy pro mladé vystavovatele) 

Sekce A  do 34 inch / 86,36cm 
1. Junioři do 7 let – Halter třída klisny 
2. Junioři do 7 let – Halter třída valaši 

 
3. Junioři od 8 – 12 let – Halter třída klisny 

4. Junioři od 8-12 let – Halter třída hřebci ( odstávčata, ročkové) 
5. Junioři od 8-12 let – Halter třída valaši 

 
6. Junioři od 13 – 18 let Halter třída klisny 
7. Junioři od 13-18 let Halter třída hřebci 

8. Junioři od 13 – 18 let Halter třída valaši 
9. Junior Grand a Reservní grand  šampion klisen  

10. Junior Grand a Reservní grand šampion hřebců 
11. Junior Grand a Rezervní grand šampion valachů 

Sekce B  do 38 inch 
12. Junioři do 7 let – Halter třída klisny 
13 Junioři do 7 let – Halter třída valaši 

 
14. Junioři od 8 – 12 let – Halter třída klisny 

15 Junioři od 8-12 let – Halter třída hřebci ( odstávčata, ročkové) 
16. Junioři od 8-12 let – Halter třída valaši 

 
17. Junioři od 13 – 18 let Halter třída klisny 
18. Junioři od 13-18 let Halter třída hřebci 
19.Junioři od 13 – 18 let Halter třída valaši 

20. Junior Grand a Reservní grand  šampion klisen  
21. Junior Grand a Reservní grand šampion hřebců 
22. Junior Grand a Rezervní grand šampion valachů 

 

23. Supreme Junior Champion 
( do soutěže o Junior Supreme Champion nastupují Junior grand šampioni sekce A i sekce B) 

 
AMATÉRSKÉ TŘÍDY 

(podmínky pro vystavování v amatérských třídách najdete na klubovém webu v sekci pravidla pro 
výstavní třídy, konkrétně sekce haltrové třídy : 

  
Amatér Sekce A do 34 inch / 86,36 cm 

24. Amatér třída – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
25.  Amatér třída- odstávčata klisny ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 

26.Amatér třída Junior klisny do 33 inch ( do dvou let stáří) 
27.Amatér třída Senior klisny do 34 inch ( tříleté a starší) 

28.Amatér Grand a Rezervní Grand  šampion klisen ( účastní se vítězové a druzí 
umístění koně) 

 
 



29.Amatér třída hříbata pod klisnou – hřebci ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
30. Amatér třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 

31.Amatér třída Junior hřebci do 33 inch ( do dvou let stáří) 
32.Amatér třída Senior hřebci do 34 inch ( tříletí a starší ) 

33.Amatér Grand a Rezervní grand šampion hřebců (účastní se vítězové a druzí 
umístění koně ) 

 
34.Amatér třída Junior valaši do 33 inch ( do dvou let stáří) 

35.Amatér třída Senior valaši do 34 inch ( tříletí a starší) 
36.Amatér Grand a Rezervní šampion valachů (účastní se vítězové a druzí 

umístění koně ) 

37.Supreme Amatér šampion sekce A ( účastní se všichni 
Grand vítězové šampionátu ) 

 

Amatér třídy sekce B od 34 inch – 38 inch / 86,36 cm – 96,52 cm) 
38. Amatér třída – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 

39. Amatér třída- odstávčata klisny ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 
40.Amatér třída Junior klisny 30-37 inch ( do dvou let stáří) 

41.Amatér třída Senior klisny od 34 – 38 inch ( tříleté a starší) 
42.Amatér Grand a Rezervní grand šampion klisen (účastní se vítězové a druzí 

umístění koně ) 
 

43.Amatér třída – Amatér třída hříbata pod klisnou – hřebci ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
44. Amatér třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 

45.Amatér třída Junior hřebci 30-37 inch ( do dvou let stáří) 
46.Amatér třída Senior hřebci 34-38 inch ( tříletí a starší) 

47.Amatér Grand a Rezervní šampion hřebců (účastní se vítězové a druzí 
umístění koně ) 

 
48.Amatér třída Junior valaši 30-37 inch ( do dvou let stáří) 

49.Amatér třída Senior valaši 34-38 inch ( tříletí a starší) 
50.Amatér Grand a Rezervní šampion valachů (účastní se vítězové a druzí 

umístění koně ) 

51.Supreme Amatér šampion sekce B ( účastní se všichni 
Grand vítězové šampionátu) 

 



 



 
APPALOOSA TŘÍDY 

Sekce A a B dohromady, max. do 38 inch 
52. Appaloosa – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 

53. Appaloosa –Odstávčata  klisny ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 
54. Appaloosa Junior klisny do 37 inch ( do dvou let stáří) 

55. Appaloosa Senior klisny do 38 inch ( tříletí a starší) 

56. Appaloosa Grand a Rezervní šampion klisen 
 

57. Appaloosa – Hříbata pod klisnou – hřebci ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
58. Appaloosa –Odstávčata- hřebci  ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 

59.  Appaloosa Junior hřebci do37inch ( do dvou let stáří) 
60. Appalosa Senior hřebci do 38 inch ( tříletí a starší) 

61. Appaloosa Grand a Rezervní šampion hřebců 
 

62. Appaloosa Junior valaši do37 inch ( do dvou let stáří) 
63. Appaloosa Senior valaši do 38 inch ( tříletí a starší) 

64. Appaloosa Grand a Rezervní šampion valachů 
 

65. Appaloosa Supreme šampion ( účastní se všichni 
Grand vítězové šampionátu) 

 

 
 
 

 
 



 
 

BAREVNÉ TŘÍDY 
Barevné třídy Open color sekce A do 34 inch / 86,36 cm 

66.Open color pro jednobarevné klisny sekce A ( Junior + Senior ) 
67.Open color pro barevné klisny sekce A ( Junior + Senior, pouze pro pinto a 

appaloosa) 
68.Open color pro jednobarevné hřebce a valachy sekce A ( Junior + Senior ) 

69.Open color pro barevné hřebce a valachy sekce A ( Junior + Senior, pouze pro 
pinto a appaloosa) 

 

Barevné třídy Open color sekce B od 34 inch – 38 inch / 86,36 cm – 96,52 cm 
70.Open color pro jednobarevné klisny sekce B( Junior + Senior ) 

71.Open color pro barevné klisny sekce B( Junior + Senior, pouze pro pinto a 
appaloosa) 

72.Open color pro jednobarevné hřebce a valachy sekce B( Junior + Senior ) 
73.Open color pro barevné hřebce a valachy sekce B( Junior + Senior, pouze pro pinto a appaloosa) 

 

LIBERTY 
Liberty třídy pro koně od 1 roku 
74.Liberty ( sekce A do 34 inch / 86,36 cm) 

75.Liberty ( sekce B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm 

HUNTER 
Hunter třídy pro koně od 3 let 

76.Junior hunter ( sekce A do 34 inch / 86,36 cm) s vodičem do 18 r. 
77.Senior  hunter ( sekce A do 34 inch / 86,36 cm) s vodičem starším 18ti let. 

 
78. Junior hunter ( sekce B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm ) s vodičem do 18 r 
79. Senior  hunter ( sekce B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm ) s vodičem do 18 r 

 

POTOMCI HŘEBCŮ A KLISEN 
 

80. Get of Sire – potomstvo hřebce do 34 inch 
81. Get of dam- potomstvo klisny do 34 inch 

 
82. Get of Sire – potomstvo hřebce do 38inch 
83. Get of dam- potomstvo klisny do 38 inch 

 

JUMPING TŘÍDY – skokové třídy 
 

84. Junior jumping sekce A  
( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou vedeni mladým vystavovatelem, kůň musí být starší 3 let!) 
85. Jumping třída pro sekci A ( hřebci, valaši a klisny , stáří od 3 let ) s dospělým vodičem 

86.  Junior jumping třída pro sekci B ( hřebci, valaši a klisny , stáří od 3 let ) 
87. Jumping třída pro sekci B ( hřebci, valaši a klisny , stáří od 3 let ) 

  

OBSTACLE TŘÍDY – pracovní třídy 
 

88. Obstacle Junior ( pro vodiče do 18 let, pro koně od 2 let stáří) 
89. Obstacle Senior ( pro vodiče od 18 let, pro koně od 2 let) 



 
 
 

OPEN CLASSIC DRIVING – pracovní třídy 
90. Junior classic driving ( sekce A do 34 inch / 86,36 cm) s vodičem do 18 r  

91. Open classic driving ( sekce A do 34 inch / 86,36 cm) otevřená pro všechny koně od 3 let, předvádějící je 
dospělý 

 
92. Junior classic driving hunter ( sekce B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm ) s vodičem do 18 r 

 
93. Open classic driving ( sekce B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm otevřená pro všechny koně od 3 let, 

předvádějící je dospělý) 
 

V této třídě rozhodčí posuzuje ochotu koně pracovat v zápřeži v dvoukolovém vozíku, krok, klus, změna 
směru, zastavení, couvání. Třídy s náročnějším stupněm drivingu ( country pleasure driving, clasic 

pleasure drivig atd.) budou vypisovány později. 
 
 

 
 

OBSTAKLE DRIVING pracovní třídy 
 

94. Junior obstakle driving ( sekce A do 34 inch / 86,36 cm) s vodičem do 18 r  
95. Open obstakle driving ( sekce A do 34 inch / 86,36 cm) otevřená pro všechny koně od 3 let, předvádějící je 

dospělý 
 

96. Junior obstakle driving hunter ( sekce B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm ) s vodičem do 18 r 
 

97. Open obstakle driving ( sekce B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm otevřená pro všechny koně od 3 let, 
předvádějící je dospělý) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPEN TŘÍDY 
Open sekce A do 34 inch / 86,36 cm 

 
98.Hříbata pod matkou – klisny 
99.Odstávčata klisny do 30 inch 

100.Roční klisny do 32inch 
101.Dvouleté klisny do 33 inch 

102.Senior klisny do 34 inch 

103.Open Grand a Rezervní grand šampion Junior klisen sekce A  

104.Open Grand a Rezervní grand šampion Senior klisen sekce A  
(účastní se vítězové a druzí umístění koně) 

 
105.Hříbata pod matkou –hřebci 
106.Odstávčata hřebci do 30 inch 

107.Roční hřebci do 32 inch 
108.Dvouletí hřebci do 33 inch 
109.Senior hřebci do 34 inch 

110.Open Grand a Rezervní grand šampion Junior hřebců sekce A  

111.Open Grand a Rezervní grand šampion  senior hřebců sekce A 
 (účastní se vítězové a druzí umístění koně) 

 
112.Roční valaši do 32 inch 

113.Dvouletí valaši do 33 inch 
114.Senior valaši do 34 inch 

115.Open Grand a Rezervní grand šampion Junior valachů sekce A 

116.Open Grand a Rezervní grand šampion Senior  valachů sekce A  
(účastní se vítězové a druzí umístění koně) 

 

117.Open Supreme šampion sekce A  
(účastní se všichni vítězové Grand šampionátu) 

 
 
 

Open sekce B  od 34 inch – 38 inch / 86,36 cm – 96,52 cm 
 

118.Hříbata pod matkou – klisny 
119.Odstávčata klisny 30-32 inch 

120.Roční klisny 32-36 inch 
121.Dvouleté klisny 33-37 inch 

122.Senior klisny do 34 – 38 inch 

123.Open Grand a Rezervní grand šampion Junior klisen sekce B 

124.Open Grand a Rezervní šampion  Senior klisen sekce B 
 (účastní se vítězové a druzí umístění koně) 

 
125.Hříbata pod matkou –hřebci 

126.Odstávčata hřebci 30-32- inch 
127.Roční hřebci 32-36 inch 

128.Dvouletí hřebci 33-37 inch 
129.Senior hřebci 34 – 38 inch 

130.Open Grand a Rezervní grand šampion Junior hřebců sekce B 

131.Open Grand a Rezervní šampion  senior hřebců sekce B 
 (účastní se vítězové a druzí umístění koně ) 



 
132.Roční valaši do 32-36 inch 
133.Dvouletí valaši 33-37 inch 

134.Senior valaši od 34 - 38 inch 

135.Open Grand a Rezervní grand šampion Junior valachů sekce B 

136.Open Grand a Rezervní grand šampion Senior  valachů sekce B 
 (účastní se vítězové a druzí umístění koně ) 

 
137.Open Supreme šampion sekce B  

(účastní se všichni vítězové Grand šampionátu) 

 
 

ROADSTER DRIVING 
138. Junior Roadster driving ( otevřená pro všechny koně od 3 let, předvádějící junior) 

139. Roadster driving ( otevřená pro všechny koně od 3 let, předvádějící senior) 
Podmínky této třídy + foto v sekci propozic Co by jste měli vědět 

 

VERSATILITY třídy 
Versatility sekce A do 34 inch / 86,36 cm 

140. Versatility třída sekce A= všestrannost ( otevřená pro všechny koně od 3 let, předvádějící může být junior 
i senior. Mladý vystavovatel pokud předvádí hřebce, musí být straší 12ti roků, jeden z asistentů musí být 

dospělý) 
Kůň se předvede ve 3 disciplínách zápřež- skoky-výstava „ univerzální šampion“ 

Více v sekci propozic, co by jste měli vědět. 

Versatility sekce B od 34 inch – 38 inch / 86,36 cm – 96,52 cm 
141. Versatility třída sekce B všestrannost ( otevřená pro všechny koně od 3 let, předvádějící může být junior i 

senior. Mladý vystavovatel pokud předvádí hřebce, musí být straší 12ti roků) 
Kůň se předvede ve 3 disciplínách zápřež- skoky-výstava „ univerzální šampion“. 

Více v sekci propozic, co by jste měli vědět. 
 



 
 
 

SHOWMANSHIP at HALTER 
142. Junior shosmanship at halter   předvádějící junior 

143. Showmanship at halter  předvádějící senior 
Podmínky této třídy + foto v sekci propozic Co by jste měli vědět 

 

 
 
 
 

 
 

Označení a stáří koně. 
 
* JUNIOR - odstávče až 2 letý kůň včetně.Odstávčetem se rozumí hříbě ,které se již 
nebude předvádět s klisnou. Nezáleží na tom kolik mu bude měsíců. 
 
* SENIOR - od 3 let věku výše 
Stáří koně se počítá od ledna , kdy dosáhne požadovaného věku. 

 
Kůň nesmí přesáhnout tyto míry pro měření na výstavě 

měřeno od posledních žíní hřívy, směřující k zemi   
 

Rozdělení sekce A - maximální výška inch cm 
Odstávčata 30 inch 76,20 cm 
Roční koně 32 inch 81,28 cm 
Dvouletí koně 33 inch 83,82 cm 
3 letí a starší koně 34 inch 86,36 cm 

  
Rozdělení sekce B - maximální výška inch cm 
Odstávčata 30-32 inch 76,20 - 81,28 cm 
Roční koně 32-36 inch 81,28 - 91,44 cm 
Dvouletí koně 33-37 inch 83,82 - 93,98 cm 
3 letí a starší koně 34-38 inch 86,36 - 96,52 cm 
  

 
Všichni přihlášení, předvádění koně mohou být s původem i bez původu!!! 

Všichni koně budou přeměřeni při přejímce koní. Koně budou 
měřeni na rovné podložce od poslední hřívy směřující k zemi, takže u výškově hraničních 

koní tuto hřívu prosím nestříhejte !  
V případě ,že měření není zcela jasné nebo vzniknou 



nějaké pochybnosti, tak kůň může být přeměřen 3x , poté se všechny tři míry sečtou a vydělí 
se třemi. Tato míra je potom konečná. 

 
Dále bude požadován průkaz koně s veterinárním potvrzením, platným očkováním a 

vyšetřením krve na přesun ne starší 24 měsíců. Vyšetření krve nemusí být u koní do dvou let 
věku.proti průkazu obdržíte obálku s katalogem a číslem.  

Po skončení výstavy a uklizení haly, bude proti číslu majiteli vydán průkaz koně. 
Doufám, že všichni chápete, že výstavy budeme mít takové jaké si je uděláme! K tomu patří nejen příprava 

výstavního ringu a okolí, ale také úklid po sobě, svých koních a samozřejmě uvedení haly do takového stavu 
v jakém jsme jí převzali. 

Je nutné , aby majitel koně napsal do přihlášky na výstavu jeho aktuální výšku !!! Jen tak 
mohou být koně zařazeny v katalogu do svých sekcí. Míru si můžete 

objednat u pana Dr. Miroslava Pracného, telefon : 731 510 457. Více info o objednání míry 
na klubových stránkách v sekci Inzerce – Potřeby pro koně / firmy. 

V každé třídě předvaděč- handler musí ukázat posuzovateli zuby svého koně. Vyjímku tvoří jen třídy 
Juniorů ( dětí) a třídy pro valachy.  

Koně nemusí být ostříháni, je to však doporučováno . Je dobrým zvykem , aby vystavovatel 
byl vhodně oblečen. Zakázány jsou veškeré oděvy s logem firmy, šortky, tílka, dlouhé sukně 

a otevřené boty. Nevhodné jsou vysoké podpatky apod. 
 
 
 

HALTROVÉ TŘÍDY 
 
Pro více informací jak správně přihlásit koně do haltrové třídy kontaktujte sekretáře klubu: Jarmila 
Podzemská, tel: 603174956 , pevná linka: 381210101 ( večer) nebo skype: acro.team 
e.mail: bohemia-acro@seznam.cz  . Své dotazy nenechávejte na poslední den uzávěrky!!!!!!!!!!! 
 

JUNIOR TŘÍDY pro mladé vystavovatele 
 
• Děti do 7 let  mohou předvádět klisny a valachy. 
• Junioři od 8 do 12 ti let mohou předvádět klisny, valachy a hřebečky pod matkou, odstávčata a roční 
* Junioři od 13 do 18 let mohou předvádět klisny, valachy i hřebce bez omezení věku, ale důležité je vždy 
bezpečnost! Vždy bez ohledu na pohlaví předváděného koně, v případě že je kůň nebezpečný pro juniora nebo 
další koně, může být rozhodčím z posuzování vyloučen! 
V těchto třídách Není požadováno ukazování zubů. 
• Junioři budou sbírat body ve svých třídách a koncem roku bude vyhodnocen nejlepší 
Junior předvaděč 
• Koně ,kteří se budou účastnit Junior tříd budou sbírat body po celý rok a koncem roku 

bude vyhodnocen Nejlepší kůň Junior třídy. 
 

AMATÉRSKÉ TŘÍDY 
 

 Pro amatérské třídy vystavovatel musí být členem klubu , majitelem koně a musí být starší 18 let. Zároveň 
nesmí být profesionální trenér koní ( nesmí trénovat koně za úplatu). Na toto ustanovení se samozřejmě 
nevztahuje ustájení koní za úplatu a podobné služby.  
Musí mít také pro daný kalendářní rok vystavenou a zaplacenou tzv.amatérskou kartu- pro rok 2014 je to 300kč 
, platí se na účet klubu.  
K přihláškám na výstavu je nutné zasílat kopie průkazu původu koně, ze kterého je patrno, kdo je majitelem 
koně. Stájníci, kamarádi, pomocníci a podobně, nemohou koně vystavovat v amatérských třídách, pokud nejsou 
jeho majiteli v průkazu.  
V amatérských třídách smí koně vystavovat i ten, kdo není sice majitelem daného koně, ale má zaplacenou 
takzvanou nájemní smlouvu na výstavní sezonu. Nájemní smlouva se uzavírá na výstavní sezonu v daném 
kalendářním roce, je zpoplatněna částkou 1.000kč na účet klubu. Koně smí pak v amaterské třídě vystavovat 
pouze ta osoba, která má na dané období nájemní smlouvu, není možná výměna handlerů. Není možné v 
průběhu vystavování měnit handlery, vystavit koně může pouze ten amatér, který je uveden v přihlášce. V 
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letošním roce již nebude tolerováno. Pokud je majitelem koně stáj, společnost atd. může ho kdokoliv pak bez 
jakéhokoliv omezení předvádět v open třídách, barevných třídách, pracovních třídách atd, nebo si jedna osoba 
může zaplatit nájemní smlouvu pro výstavní sezonu. 
* Amatér- vystavovatel bude sbírat body po celou výstavní sezonu a na závěr sezony bude vyhlášen nejlepší 
amatérský vystavovatel. 
 

APPALOOSA TŘÍDY 
• Těchto tříd se mohou účastnit jen koně v barvě appaloosa. 
• Koně mohou být původoví, ale i bez původu. 
• Koně v barvě appaloosa budou během roku sbírat body na klubových výstavách a 
koncem roku bude vyhlášen nejlepší kůň v Appaloosa třídách. 
• Maximální výška do 38 inch / 96,52 cm 

OPEN TŘÍDY 
• Těchto tříd se mohou účastnit členové i nečlenové klubu 
• Předvaděč- handler  může být , ale i nemusí být majitelem koně, může být ale nemusí být členem klubu. 
• Koně mohou být původoví, ale i bez původu 
• Max. výška do 38 inch / 96,52 cm 
 
 
 
 
 
 

POTOMCI HŘEBCŮ A KLISEN 
Get of Sire – Potomstvo hřebce  
3 potomci hřebce, nezáleží na pohlaví, otec nemusí být ukázán, je jedno zdali potomky vlastní 
jeden majitel nebo více majitelů.) Koně budou posuzováni samostatně jako v halter třídách ( 
na výstavní ohlávce), ale v konečném výsledku budou vyhodnoceny jako skupina toho 
kterého hřebce. 
Get of Dam – Potomstvo klisny 
Minimálně 2 potomci klisny, nezáleží na pohlaví, nebo věku. Klisna nemusí být ukázána, je jedno 
zdali potomky vlastní jeden majitel nebo více majitelů . Koně budou posuzování samostatně 
jako v halter třídách, ale v konečném výsledku budou vyhodnoceny jako skupina té které 
klisny. 
 

PERFORMANCE TŘÍDY –pracovní třídy 
Pro více informací o performance třídách prosím kontaktujte sekretáře klubu: Jarmila Podzemská, tel: 
603174956 , pevná linka: 381210101 ( večer) nebo skype: acro.team 
e.mail: bohemia-acro@seznam.cz  . Své dotazy nenechávejte na poslední den uzávěrky, děkuji!!!!!!!!!!! 
 

LIBERTY 
V této třídě se předvádí přírodní krása koně v pohybu na hudbu, kterou přinese vystavovatel. 
Aréna bude uzavřena , tak aby kůň nemohl utéct. Kůň je posuzován při vstupu do kruhu, kdy 
vystavovatel sundá ohlávku a koně pustí. Hudba hraje 1 ½ minuty , kdy 1 – 2 vystavovatelé 
předvádí koně v pohybu. Kůň se nesmí štvát !. Ideální je pomalý klus a cval , kdy je dobře 
vidět mechanika pohybu. Vystavovatelé mohou mít bič opatřený šustivým materiálem nebo 
mohou mít pet láhev naplněnou kamínky – nesmí se však dotknout koně. Jakákoliv pomoc 
mimo kruh , jak pro pobízení koně nebo jeho odchycení bude mít za následek diskvalifikaci 
koně. Po uplynutí časového intervalu 1 ½ minuty , začíná běžet doba , která je stanovena pro odchycení koně. 
Tato doba je v délce 1 ½ minuty. Zdali vystavovatel nedokáže ve stanoveném limitu chytit koně, tak je 
diskvalifikován. 
Stáří koně musí být alespoň jeden rok. Boduje se : styl pohybu + poslušnost 30 bodů , pohyb 
20 bodů, živost koně 30 bodů, hudba a její vhodnost k pohybu koně 10 bodů, způsob 
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chycení koně 10 bodů ( čím snadněji se dá kůň chytit , tím dostane vystavovatel více bodů). 
Není povoleno podávání pamlsků obzvláště jako pomůcky pro odchycení koně! je možné dát až po 
skončení ( tedy připnutí a opuštění arény pro předvedení). 
Tuto třídu můžete vidět na klubových stránkách v sekci Video. 
Liberty bude zvlášť pro sekci A  a sekci B, všechny věkové skupiny dohromady, ale 
stáří koně musí být alespoň jeden rok. Nezáleží na barvě a zdali kůň má původ nebo ne. 

OBSTACLE 
Obstakle Junior - otevřená pro všechny koně s vodičem do 18 let, přístupná koním od 2 let 
Obstakle Senior - otevřená pro všechny koně s vodičem nad 18 let, přístupná koním od 2 let 
pozn. 
Tušírka povolena. 
1.Třída bude posuzována s ohledem na výkonnost a způsob předvedení s důrazem na chování 
během celé soutěže. Ve vystoupení bude hodnocena spolupráce, ochota a celkový dojem. 
Obstakle je v podstatě obdoba Trailu, rozdíl je v provedení na ruce. 
Kůň ve spolupráci s předvádějícím je veden na stájové ohlávce, jednou rukou. 
Je bodováno překonání překážek, dále pak způsob překonání, ochota koně, souhra dvojice, 
celkový dojem. 
Soutěž není bodovaná na čas, je dán přípustný čas. 
Maximální čas je 60 sekund na překážku. Rozhodčí muže vyzvat k postupu na další 
překážku. Nepřekonání překážky není důvod k vyloučení, ale bude mít vliv na celkové 
hodnocení a umístění ve třídě.Je penalizováno zbytečné zdržování se na překážce nebo nadměrný čas na 
překážce.Odmítnutí překážky není důvod k diskvalifikaci. Je penalizováno cválání. 
Není povoleno podávání pamlsků ani používání návnad na překonání překážky. 
Tuto třídu můžete vidět na klubových stránkách v sekci Video. Ukázka Halter Obstakle a nácviky jednotlivých 
překážek je také na našem klubovém webu. 

DRIVING třídy- obecná pravidla 
Pro všechny třídy obecně platí že se hodnotí mimo jiné čistota používaného vozíku, výstroje ( postroje) čstota a 
vhodnost oblečení vozataje ( handlera) i jeho pomocníka. Vhodné ( ne povinné) je použití klobouku, rukavic. 
Ve všech drivingových třídách smí soutěžit koně starší 3 let. Bič musí být po celou dobu v ruce vozataje, nebo 
v sulce. Žádný kůň nesmí být pokud je zapřažen ponechán bez dozoru! To může vést k diskvalifikaci. Vždy je 
nutné dodržovat bezpečnost, bezpečnou vzdálenost, je povolené předjíždění,ale je nutné se co nejdříve zařadit 

zpět na vnější okraj arény. Ve výstroji- postroji koně- jsou povinné klapky na oči! pro ovládání koně používejte 
tiché povely, není přípustné křičení na koně a podobně.Vozataj by se měl snažit ovládat koně s použitím co 
nejméně hlasitých hlasových projevů. Pokud není k dispozici adekvátní opracoviště, je nutné před samotnou 

soutěží umožnit 5 minut opracování koní v samotném ringu.  
CLASSIC DRIVING OPEN 

Otevřená pro všechny koně, přístupná koním od 3 let, hodnotí se budou zvlášť junior handleři a senior handleři. 
Classic Driving je soutěž s dvoukolovým vozíkem vhodná disciplína jako úvodní a pro všechny. 
Hodnotí se vstup do arény pracovním klusem, změna směru, několik změn ruchu ( krok, klus.) zastavení a na 
pokyn rozhodčího v případě že si není jistý pořadím, může požádat o 2-3 kroky zacouvání. Doba soutěže je 3 
min. Hřebce smí junior předvádět pouze starší 12 roků. pro bezpečnost jezdce-juniora, je povoleno aby 
s juniorem mladším 12roků seděl v sulce dospělý jezdec- který ale nijak neovlivňuje- neřídí koně! 

OBSTAKLE  DRIVING 
Je bodováno překonání překážek, dále pak způsob překonání, ochota koně, souhra dvojice, 
celkový dojem. K zápřeži je používán lehký dvoukolový vozík. Trať není na čas, hodnotí se přesnost. 
  

 
 



 
ROADSTER DRIVING 

V této třídě je předepsaný dvoukolový vozík- sulka, bez klasického „koše“ na nohy, pouze s třmeny. Podívejte 
se na fotografie- nohy má handler ve stejné pozici, jako tomu u klusáckých velkých koní- podobná je i sulka, 

není možné soutěžit v jiném typu sulky. Je předepsaný jezdecký dres a čapka pro vozataje – může být povlak na 
přilbu,pokud soutěžíte v přilbě, bez této výbavy se nemůže dvojice této třídy účastnit- Dres je ze závodní 
saténové látky, žádné třpytky a podobně jako tomu u hatrových tříd. Kůň může mít zvony- je to volitelné. 

Podstatou je ukázání klusu, pomalejšího i plného klusu. Kůň není předváděn v kroku, a nesmí být rozhodčím 
požádán o couvání. Do ringu se nastupuje v pomalém klusu ve směru hodinových ručiček. Posuzuje se výkon, 

rychlost, kvalita a chování koně v tomto pořadí důležitosti jak je napsáno. 

 

 
 
 

JUMPING – skokové třídy 
sekce A do 34 inch 
sekce B do 38 inch 
otevřená pro všechny koně, přístupná koním od 3 let s vodičem, soutěží se zvlášť junior handleři a senior 
handleři. 
pozn. Tušírka povolena 
Bodování soutěže je matematicky založené, za chyby jsou přiděleny trestné body . Vítězí 
soutěžící s čistým skóre, nebo s nejmenším počtem trestných bodů. 
Vypsaná výška skoků v prvním kole pro sekci A je od 60 cm a pro sekci B od 70 cm. V 
každém kolese překážky zvyšují o 5 cm- pro handlery seniory. Pro juniorskou kategorii začíná výška 
skoku pro sekci A na 50cm, pro sekce B na 60cm 
Bodování: 
1. Shození překážky, poboření - 4 trestné body 
Shozením se rozumí poboření překážky při skoku koněm i vodičem, při kterém došlo ke 
kontaktu s překážkou. 
2. Zastavení, odmítnutí-neposlušnost - 3 trestné body 
Boční chody, vyhazování, vzpínání, kroužení kolem skoku je považováno za neposlušnost. 
Kůň musí skočit překážku na které k odmítnutí došlo. 
3. Kroužení po překročení startovní čáry - 3 trestné body 



Kroužením se rozumí kruh při kterém kůň kříží svou původní dráhu, kruhy kolem překážek s 
vyjímkou opravy neposlušnosti. 
4. Vyloučení 
- třetí neposlučnost 
- nedodržení kurzu 
- pád koně nebo vystavovatele 
- ztráta kontroly nad koněm, utěk koně, nebo dokončení soutěže koněm bez vodiče 
- nepřejítí startovní čáry, nebo úprava -posunutí kuželů start vymezující 
-zranění koně 
Pracovní třídy jsou doplňkem Halterových tříd, ne každý koník a majitel má výstavní 
předpoklady a ambice. 
Mnozí raději své koníky cvičí a zde mohou zasoutěžit a předvést co jejich koníci umí. 
Nebojte se pracovních tříd. Na našem klubovém webu www.achmk.cz v sekci Video jsou 
již ukázky některých z nich. Nic to není. 
Pravidla jsou zveřejněná na klubovém webu. 
 

 
VERSATILITY - univerzální kůň 

Koně se nejprve předvedou 2+2 kola zapřaženi v dvoukolovém vozíku v lehkém klusu,na obě strany arény, na 
pokyn rozhodčího  přijde pomocník ( každý musí mít svého pomocníka), pomůže odstrojit koně z postroje, 

který  spolu se sulkou odnese ( časový limit na odstrojení  a nandání ohlávky je 2 minuty, při překročení 
časového limitu  je kůň diskvalifikován). Jak asistetnt-pomocník, tak předvaděč- handler musí být řádně 

oblečení. Po vozatajské části se všichni koně  seřadí, a v pořadí katalogových čísel každý kůň ( postupně, ne 
všichni najednou) překoná 3 překážky z jumpingu ( sekce A výšky 60cm, sekce B 70cm) a po překonání 

překážek přistoupí s koněm na určené místo  k rozhodčímu, kde koně postaví do výstavní- haltrové pozice. 
 
 

Showmanship at Halter 

V této ryze westernové disciplíně se hodnotí především vodič. Koník zde plní funkci jakési „rekvizity“, se 
kterou vodič pracuje. Koník by měl být bezchybně předveden podle předepsané úlohy.  

Rady: Usmívejte se! I kdyby se vám něco nevedlo – nedejte to na sobě znát!  
Buďte co nejčistší. I jediný chlup na rameni vás může stát vítězství.  
Dodržte předepsaný oděv: klobouk, dlouhý rukáv, rukavičky, dlouhé společenské kalhoty, pevné boty.  
Buďte co nejkrásnější – nic nezkazíte výraznějším, ale vkusným namalováním. Mějte sčesané vlasy, tak aby 
nezakrývaly číslo – je to důvod k diskvalifikaci.  

Udržujte oční kontakt s rozhodčím. Co nejvíc! Sledování špiček u bot, země či koně je negativně hodnoceno 



 



 


