
 



 

 



 
 

Asociace chovatelů miniaturních koní Vás srdečně vítá na 
 

 

 
Pro koně s původem i bez původu  do 125cm! 

 

Neděle   20. července 2014 
Krytá hala 

Sportovní odpoledne v jezdeckém areálu Opřetický dvůr, 
Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova 

http://www.jkopretice.cz  
přejímka: od 8:00hod 

Koně budou soutěžit rozděleni podle výšky, ale také podle věku předvádějícího- handlera. 
Vystavovatelé junioři v kategoriích do 7let, 8-12roků, 13-18roků a dospělí. Každý kůň má  po 

celou dobu akce jedno startovní číslo. 
 

Začátek : od 9:30 hodin. 
 

Rozhodčí: 
Jana Březinová 

Manager: Jarmila Podzemská 
Ring steward: Pavel Pazourek 

 
 

Generální sponzor : Jezdecké potřeby CAVALLETTO 
Další sponzoři: Energys, Ola ranč, Jezdecká stáj royal Liberty, Pupíček, Acro farm 

Hodnocení koní: oceňuje se prvních 5 koní v každé třídě. 
Generální sponzor jakož i Asociace chovatelů miniaturních koní pro Vás připravili 

nádherné ceny! 
 

Dovolte abych Vás jménem rady Klubu chovatelů miniaturních koní, přivítala , na 
druhém ročníku v ČR oejedinělé soutěži pro malé koně a jejich malé i velké majitele. 

Chtěla bych popřát všem nejen hodně úspěchů, ale především vynikající náladu 
s vědomím, že vyhrát může jen jeden, ale že jde především o to pobavit se a ukázat, že i 

menší kůň může být společníkem- parťákem pro děti i dospělé, a že toho dokáže opravdu 
mnoho zvládnout. Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě celé akce, a 
v neposlední řadě  i Ing. Grünthalové – majitelce jezdeckého areálu Opřetický dvůr, kde 

se naše akce může konat. 
sekretář ACHMK  Jarmila Podzemská 

http://www.jkopretice.cz/


 

 
Každý kůň má  po celou dobu akce jedno startovní číslo. 

 
Katalogové číslo Jméno koně plemeno koně 
 

1. 
 

Gita 
 

Pony 

2. Thokala Marta Welsh pony 

3. Aagje v/d Jansenhoeve Minihorse 

4. Valík Pony 

5. Anaru v. Portma Zathe Shetland pony 

6. Emma v. Portma Zathe Shetland pony 

7. Boyke vd. Kievitlaan Minihorse 

8. Fleetwood Ley Plantagenet Shetland pony 

9. Sonoita believes In Invander American minihorse 

10. Trix v.d. Schoolsteeg Minihorse 

11. Kiano van Alana Minihorse 

12. White Boy v. Stal Noordegraaf Minihorse 

13. Kety Pony 

14. Arinda Shetland Pony 

15. Durinn Shetland Pony 

16. Berlinda Shetland Pony 

17. Golden Sun Shetland pony 

18. Mago Welsh part bred 

19. Hitstar van Alana Minihorse 

20. Jay van Alana Minihorse 

21. Rose dancing Gypsy American minihorse 

22. Jiskra Pony 

23. Hvězda Pony 

24. Jamie van Alana Minihorse 

25. Jochem Minihorse 

26. Sindy Pony 

27. Yvo   nestartoval Minihorse 

28. D & D Sonic Boom Acro  nestartoval American minihorse 

29. Truus Minihorse 

30. Nico Minihorse 

31. Moritzbergs Fancy Buck American minihorse 

32 Zita Shetland pony 

   

 16 x Minihorse   8 x Shetland pony  6 x Pony  1x Welsh pony  1x Wesh part bred 
 
 



 

 



 

 
2.ročník Velké ceny Cavalletto malých koní 

 
LIBERTY  

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

2.Liberty ( sekce B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm ) 
3. Liberty ( sekce C / 96,53cm – 125 ) 

V Liberty  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 
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  www.clubminihorses.cz  v sekci Video. 
Liberty bude zvlášť pro sekci A  sekci B i sekci C, všechny věkové skupiny dohromady, ale 
stáří koně musí být alespoň jeden rok. Nezáleží na barvě a zdali kůň má původ nebo ne. 

 
JUMPING TŘÍDY – skokové třídy 

kůň je bez jezdce veden na ruce! 
 

4. Junior jumping sekce A do 34 inch /do  86,36 cm ( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou vedeni mladým 
vystavovatelem, kůň musí být starší 3 let!) 

5. Junior jumping sekce B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm ( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou vedeni 
mladým vystavovatelem, kůň musí být starší 3 let!) 

6. Junior jumping sekce C od / 96,53cm – 125( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou vedeni mladým 
vystavovatelem, kůň musí být starší 3 let!) 

 
7. Jumping třída pro sekci A do 34 inch /do  86,36 cm ( hřebci, valaši a klisny , stáří od 3 let, dospělý handler 

) 
8. Jumping třída pro sekci B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm ( hřebci, valaši a klisny , stáří od 3 let, 

dospělý handler ) 
9. Jumping třída pro sekci C od / 96,53cm – 125 ( hřebci, valaši a klisny , stáří od 3 let, dospělý handler ) 

 

JUMPING – skokové třídy 
Otevřená pro všechny koně, přístupná koním od 3 let s vodičem, soutěží se zvlášť junior handleři a senior 
handleři. Kůň je veden na ruce ( bez jezdce)! 
 
pozn. Tušírka povolena 
Bodování soutěže je matematicky založená, za chyby jsou přiděleny trestné body . Vítězí 

http://www.clubminihorses.cz/


 
soutěžící s čistým skóre, nebo s nejmenším počtem trestných bodů. 
Vypsaná výška skoků v prvním kole pro sekci A je od 50 cm , pro sekci B od 60 cm, pro sekci C od 70cm 
V každém kole se překážky zvyšují o 5 cm. . Pro juniorskou kategorii začíná výška skoku pro sekci A na 
40cm, pro sekce B na 50cm, pro sekci C na 60cm.V každém kole se zvyšuje o 5cm. 
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 ( odmítnutí) 
- 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 
5.Kůň musí projít startem a cílem ( označený kuželi) jinak bude diskvalifikován. 
Parkur není na čas, ale v případě rozeskakování, nebo posledních dvou koní, může být parkur nejen zvýšen,ale 
může být oznámeno rozhodčím, že bude hodnocen také na čas. 
Na našem klubovém webu www.achmk.cz  
. Nic to není.  Pravidla jsou zveřejněná na klubovém webu 

OBSTACLE TŘÍDY – pracovní třídy 
 

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

12. Baby Obstacle ( pro vodiče juniory i seniory, třída určená pro hříbátka datum narození 2013a 2014 
 

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 
Baby Obstacle – otevřená pro všechny koně s vodičem bez ohledu na jeho věk, přístupná koním s datem 
narození 2013a 2014( více níže) 
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 westernového 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. 
Baby obstacle- je třída otevřená na žádost majitelů koní, kteří přijedou soutěžit s matkou do některé s disciplín, 
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tak aby i hříbátko si mohlo zasoutěžit. Baby obstacle bude postavena velmi jednoduchá dráha, bez jakýchkoliv 
skoků a podobně, bude hodnocena spolupráce s vodičem a ochota procházet jednotlivými „překážkami“ . Trať 
parkuru pro baby obstacle nebude nijak náročná!tak jako v loňském roce . 
 
 

 
 
 

VOZATAJSKÝ PARKUR – pracovní třídy 
 

13. Junior vozatajský parkur  sekce A do 34 inch /do  86,36 cm ( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou vedeni 
mladým vystavovatelem, kůň musí být starší 3 let! Pokud hřebce předvádí junior, musí být starší 12ti roků a 

druhý pomocník musí být dospělý) 
14. Junior vozatajský parkur  sekce B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm ( klisny, hřebci, valaši, kteří 
jsou vedeni mladým vystavovatelem, kůň musí být starší 3 let! Pokud hřebce předvádí junior, musí být starší 

12ti roků a druhý pomocník musí být dospělý) 
 

15. Junior vozatajský parkur  sekce C od96,53cm – 125m ( ( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou vedeni mladým 
vystavovatelem, kůň musí být starší 3 let! Pokud hřebce předvádí junior, musí být starší 12ti roků a druhý 

pomocník musí být dospělý) 
16. Vozatajský parkur  sekce A do 34 inch /do  86,36 cm ( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou vedeni senior 

vozatajem, kůň musí být starší 3 let!) 
17. Vozatajský parkur  sekce B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm ( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou 

vedeni senior vozatajem, kůň musí být starší 3 let!) 
18. Vozatajský parkur  sekce C 96,53cm – 125m ( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou vedeni senior vozatajem, 

kůň musí být starší 3 let!) 
Parkur bude postaven v uzavřené aréně ( hale) pomocí kuželů, bude hodnocen na čas. Je nutné dbát 
bezpečnosti, především u vozatajů – juniorů. Soutěžit je možné v lehkém dvoukolovém vozíku. 
 
V případě vašeho zájmu, je možné vozatajský parkur vypsat také pro dvojspřeží či více spřeží, nebo tandem. 
Pokud máte zájem, napište e.mailem, před datem uzávěrky!!! Vaše kategorie pak v katalogu bude označena 
například třída číslo 16.b Vozatajský parkur sekce A pro dvojspřeží ....  
 
 
 

OPEN CLASSIC DRIVING – pracovní třídy 
19. Junior classic driving sekce A do 34 inch /do  86,36 cm ( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou vedeni mladým 
vystavovatelem, kůň musí být starší 3 let! Pokud hřebce předvádí junior, musí být starší 12ti roků a druhý 
pomocník musí být dospělý) 



 
20. Junior classic driving sekce B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm ( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou 
vedeni mladým vystavovatelem, kůň musí být starší 3 let! Pokud hřebce předvádí junior, musí být starší 12ti 
roků a druhý pomocník musí být dospělý) 
21. Junior classic driving sekce C  / 96,53cm – 125m ( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou vedeni mladým 
vystavovatelem, kůň musí být starší 3 let! Pokud hřebce předvádí junior, musí být starší 12ti roků a druhý 
pomocník musí být dospělý) 

 
22. Open classic driving sekce A do 34 inch /do  86,36 cm ( klisny, hřebci, valaši, kůň musí být starší 3 let!, 

veden dospělým vozatajem) 
23. Open classic driving sekce B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm ( klisny, hřebci, valaši, kůň musí být 
starší 3 let!, veden dospělým vozatajem) 
24. Open classic driving sekce C od 34 – od 96,53cm – 125m ( klisny, hřebci, valaši, kůň musí být starší 3 
let!, veden dospělým vozatajem) 
V této třídě rozhodčí posuzuje ochotu koně pracovat v zápřeži v dvoukolovém vozíku, krok, klus, změna 
směru, zastavení. U více spřeží může být vozík samozřejmě čtyřkolový. 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! 

 
 
 

obecná pravidla pro driving třídy: Pro všechny třídy obecně platí že se hodnotí mimo jiné čistota 
používaného vozíku, výstroje ( postroje) čistota 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. 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.  

 

 
 

OBSTAKLE DRIVING pracovní třídy 
 

25. Open junior obstakle driving ( otevřená pro všechny koně od 3 let, předvádějící je junior do 18 let ) 
26. Open obstakle driving ( otevřená pro všechny koně od 3 let, předvádějící může dospělý) 
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 

27. Roadster junior driving ( otevřená pro všechny koně od 3 let, předvádějící je junior do 18 let) 
28. Roadster  driving ( otevřená pro všechny koně od 3 let, předvádějící může dospělý) 
 
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. 
 

 

MLADÝ VYSTAVOVATEL 

29. Mladý vystavovatel věková katagorie do 7 let věku dítěte  ( tato věková kategorie smí předvádět pouze 
klisny, nebo valachy) 
30. Mladý vystavovatel od 7 do 12ti roků včetně věková kategorie smí předvádět pouze klisny, nebo valachy) 
31. Mladý vystavovatel od 13i do 18ti roků ( mohou vystavovat mimo klisen a valachů také hřebce, ale pouze 
při zachování bezpečnosti!!!) 

Tato třída je otevřená pro děti, které předvádějí svého koníka ve výstavním kruhu a to ve výstavním postoji a 
poté v pohybu. Tato třída učí, jak se mají „budoucí vystavovatelé“ chovat ve výstavním kruhu a jak správně 
předvést poníka při výstavě. Posuzovatel hodnotí především umění vystavovatele, ale bere také zřetel na 
předváděného koně.  V případě shodných výkonů dětí může i kvalita poníka rozhodnout o vítězi.  

 

 



 

VERSATILITY třídy 
32. Versatility třída sekce A do 34 inch /do  86,36 cm  = 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) 
33. Versatility třída sekce B  od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm 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) 
34. Versatility třída sekce C / 96,53cm – 125m 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-halter „ univerzální šampion“ 
 
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, sekce C 80cm)) a po 
překonání překážek přistoupí s koněm na určené místo  k rozhodčímu, kde koně postaví do výstavní- haltrové 
pozice.  

Lead Rein 

35. Mladý jezdec s vodičem 
je specielní třída, při které se hodnotí kůň jezdec a vodič. Rozhodčí se dívá na soulad celé trojice a schopnost 
malého jezdce ovládat poníka. Třída je určená především pro ještě mladé nezkušené jezdce a vodič v případě 
nejistoty jistí celou dvojici. Pony je sedlán a užděn v anglickém stylu, jezdec má jezdecký úbor a vodič 
společenský oblek ( šaty). Je kladen důraz na soulad celé trojice. Jezdec vede koně sám, vodič pouze jistí koně 
vodítkem zapnutým v nánosníku.  

 

 



 

First Ridden 

36. Mladý jezdec ( bez vodiče ) 
navazuje na Lead Rein. Zde již soutěží zkušenější jezdci bez vodiče. Rozhodčí se soustředí na jezdecké umění 
jezdce, připravenost poníka a soulad celé dvojice. Jezdec předvádí koně v kroku, klusu i cvalu. Je na rozhodčím 
co bude chtít předvéct. Může to být velice jednoduchá drezurní úloha. 

 

Jeď, běž , veď  
37. jeď, běž, veď ( s vodičem)  
Pro mladší jezdce, které jistí vodič.Jízda je na čas. 
38. jeď, běž, veď ( bez vodiče)  
Pro zkušenější mladé jezdce. Jízda je na čas. 
 

Ovladatelnost v kládě 
 
39. Těžký tah  sekce A do 34 inch /do  86,36 cm    
40. Těžký tah  sekce B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm 
41. Těžký tah sekce C od / 96,53cm – 125m 
Jedná se o jízdu zručnosti na dlouhých opratích, ale ta bude „stížená“ tažením malé klády  (nebojte se nic mega 
těžkého :-) ). Jízda bude na čas, ale hodnotit se bude i preciznost a čistost provedení ( jízda bude mezi kuželi) 

 

Mini Parkur 

42. Mini parkur pro jezdce  věkové kategorie   do 7 let věku dítěte,  výška skoků 30cm parkur na čas.Jezdec 
může mít pomocného vodiče ( kůň veden vodičem ještě na vodítku) 
43. Mini parkur pro jezdce  věkové kategorie   od 7 do 12ti roků , výška skoků 40cm, parkur na čas ( již bez 
vodiče) 
44. Mini parkur pro jezdce věkové kategorie   od 13ti do 18ti roků výška skoků 50cm, parkur na čas (již bez 
vodiče)  

Hunter – 

kůň je bez jezdce veden na ruce! 
 
 
45. Junior hunter A do 34 inch /do  86,36 cm ( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou vedeni mladým 
vystavovatelem, kůň musí být starší 3 let!) 
46. Junior hunter B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm ( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou vedeni mladým 
vystavovatelem, kůň musí být starší 3 let!) 
47. Junior hunter C od / 96,53cm – 125( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou vedeni mladým vystavovatelem, kůň 
musí být starší 3 let!) 
 

48. Hunter pro sekci A do 34 inch /do  86,36 cm ( hřebci, valaši a klisny , stáří od 3 let, dospělý handler ) 
49. Hunter pro sekci B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm ( hřebci, valaši a klisny , stáří od 3 let, dospělý 
handler ) 
50. Hunter třída pro sekci C od / 96,53cm – 125 ( hřebci, valaši a klisny , stáří od 3 let, dospělý handler ) 

Soutěž je jednokolová. Soutěž není na čas! Hodnotí se hlavně skokový styl, ochota a ovladatelnost koně, včetně 
celkového dojmu celé dvojice při překonávání překážek. Celý kurz parkuru musí být projet v jednom chodu – 



 
celé klusem, popř. celé cvalem. Jakákoli změna chodu je považována za chybu. Shození či poboření překážky a 
odmítnutí skoku je považováno za chybu. Dvojice je diskvalifikována po 3 odmítnutí, popř. při nedodržení 
kurzu parkuru. Dvojice jsou hodnoceni tak, že na předních místech se umístí čisté výkony seřazené podle 
bodového zisku za dojem; dále pak dvojice s chybami.  

Showmanship at halter 

51. Showmanship at halter junior  pro vodiče do 18 let, výška koně nerozhoduje ( maximum je 125cm :-) ) 

52. Showmanship at halter senior    pro vodiče starší 18 let výška koně nerozhoduje ( maximum je 125cm ) 

 

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.  

 
 

Asociace chovatelů miniaturních koní má profil také na facebooku 

 



 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 LIBERTY  
 

1.Liberty ( sekce A ) 
Místo katalogové číslo Jméno koně / majitel/ handler 

6 3. Aagje v/d Jansenhoeve    *2004   minihorse 
Majitel: Monika Klímová   handler: Veronika Šiftrová 4,5r. 

4 9. Sonoita belives In Invander    *2007    American minihorse 
majitel: Eva Véghová, handler: Eva Véghová 

1 12. White Boy v. Stal Noordegraaf   *2009   minihorse 
majitel: Martina Oppltová, handler: Martina Oppltová 

3 20 Jay van Alana    *2012   minihorse 
majitel: Veronika Vonková, handler: Veronika Vonková 

5 21. Rose Dancing Gypsy    *2011  American miniature horse 
Majitel: N.J.Chládková, Handler. Veronika Vonková 

nestartoval 28 D & D´ Sonic Boom Acro    *2011  American miniature horse 
Majitel: Jarmila a Antonín Podzemských, Handler. Jarmila 
Podzemská 

2 31. Moritzbergs Fancy Buck    *2010  American miniature horse 
Majitel: N.J.Chládková, Handler. Veronika Vonková 

 
2.Liberty ( sekce B ) 

2 10. Trix v.d. Schoolsteeg    *1999    minihorse 
majitel: Eva Véghová, handler: Eva Véghová 

1 24. Jamie van Alana    *2012  minihorse 
Majitel: Lenka Pasternaková , Handler. Veronika Vonková 

 
 

Grand champion Liberty 
Jamie van Alana    *2012  minihorse 

Majitel: Lenka Pasternaková , Handler. Veronika Vonková 
 
 

 



 

 
 
 
 



 
     

OBSTACLE TŘÍDY  
10. Obstacle Junior ( pro vodiče do 18 let, pro koně od 2 let stáří) 

Místo katalogové číslo Jméno koně / majitel/ handler 
6 12. White Boy v. Stal Noordegraaf   *2009   minihorse 

majitel: Martina Oppltová, handler: Tereza Oppltová 

4 14. Arinda   *  2007     Shetland pony 
majitel: Libuše Kaprasová   handler: Andrea Kaprasová 15r. 

7 15. Durinn   *  2010     Shetland pony 
majitel: Libuše Kaprasová   handler: Barbora Zounarová 13r. 

1 16. Berlinda   *  2008     Shetland pony 
majitel: Libuše Kaprasová   handler: Barbora Vaníčková 12r 

2 17. Golden Sun   2009    Shetland pony 
majitel: Libuše Kaprasová   handler: Kristýna Šormová 17r 

5 31. Moritzbergs Fancy Buck    *2010  American miniature horse 
Majitel: N.J.Chládková, Handler. Karolína Machová 

 
11. Obstacle Senior ( pro vodiče od 18 let, pro koně od 2 let) 

1 19. Hitstar van Alana , *2010 
majitel: Veronika Vonková, handler: Veronika Vonková 

4 20. Jay van Alana    *2012   minihorse 
majitel: Veronika Vonková, handler: Veronika Vonková 

5 21. Rose Dancing Gypsy    *2011  American miniature horse 
Majitel: N.J.Chládková, Handler. Veronika Vonková 

2 24. Jamie van Alana    *2012  minihorse 
Majitel: lenka Pasternaková , Handler. Veronika Vonková 

3 25. Jochem    *2012  minihorse 
Majitel: Lenka Pasternaková , Handler. Lenka Pasternaková 

 
12. Baby Obstacle ( pro vodiče juniory i seniory, třída určená pro hříbátka datum narození 2012 a 2013) 

1 11. Kiano van Alana   *2013    minihorse 
majite: Martina Oppltová, handler : Tereza Oppltová 



 

 



 

    MLADÝ VYSTAVOVATEL 

29. Mladý vystavovatel věková katagorie do 7 let věku dítěte  
 ( tato věková kategorie smí předvádět pouze klisny, nebo valachy) 

Místo katalogové číslo Jméno koně / majitel/ handler 
4 1. Gita    *2008   pony 

majitel: Barbora Slavíková, handler: Kateřina Slavíková 6r 
3 3. Aagje v/d Jansenhoeve    *2004   minihorse 

Majitel: Monika Klímová   handler: Veronika Šiftrová 4,5r. 
1 26. Sindy   *  2000    pony 

majitel: Bořek Krejčíř   handler: Barbora Krejčířová 6r.. 
2 29. Truus   *2010   minihorse 

majitel: Jana Hájková, handler: Kristýna Hájková 6r. 
30. Mladý vystavovatel od 7 do 12ti roků  
( tato věková kategorie smí předvádět pouze klisny, nebo valachy) 

8 10. Trix v.d.Schoolsteeg   *1999    minihorse 
majitel: Eva Véghová, handler: Tomáš Végh 11r 

3 12. White Boy v. Stal Noordegraaf   *2009   minihorse 
majitel: Martina Oppltová, handler: Tereza Oppltová 

7 16. Berlinda   *  2008     Shetland pony 
majitel: Libuše Kaprasová   handler: Barbora Vaníčková 12r 

2 18. Mago   *  2008     Welsh paarbred 
majitel: hřebčín Amerika   handler: Bartoloměj Rota 7r. 

5 22. Jiskra   *2001   pony 
majitel: Šárka Kolářová, handler: Milan Mrzena 7r. 

1 23. Hvězda    *  2000     pony 
majitel: Jitka Strachalová   handler: Eliška Strachalová  11r. 

4 29. Truus   *2010   minihorse 
majitel: Jana Hájková, handler: Andrej Hájek 11r. 

31. Mladý vystavovatel od 12ti do 18ti roků  
( mohou vystavovat mimo klisen a valachů také hřebce, ale pouze při zachování bezpečnosti!!!) 

1 4. Valík   *  2000     pony 
majitel: Monika Klímová   handler: Pavlína Klímová 13r.. 

2 14. Arinda   *  2007     Shetland pony 
majitel: Libuše Kaprasová   handler: Andrea Kaprasová 15r. 

5 15. Durinn   *  2010     Shetland pony 
majitel: Libuše Kaprasová   handler: Barbora Zounarová 13r. 

4 17. Golden Sun   2009    Shetland pony 
majitel: Libuše Kaprasová   handler: Kristýna Šormová 17r. 

3 32 Zita    *2012      Shetland pony 
majitel: Libuše Kaprasová    handler: Tereza Nožičková 15r. 

 
Grand champion Mladý vystavovatel 

( nejlepší mladý vystavovatel)  
Pavlína  Klímová s koněm kat. číslo 4. Valík 

 
 



 

 
www.olaranch.cz  

http://www.olaranch.cz/


 
 

 
  OPEN CLASSIC DRIVING  

19. Junior classic driving sekce A do 34 inch /do  86,36 cm ( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou vedeni 
mladým vystavovatelem, kůň musí být starší 3 let! Pokud hřebce předvádí junior, musí být starší 12ti roků a 
druhý pomocník musí být dospělý)  

Místo katalogové číslo Jméno koně / majitel/ handler 
1 3. Aagje v/d Jansenhoeve    *2004   minihorse 

Majitel: Monika Klímová   handler: Veronika Šiftrová 4,5r. 
nestartoval 27 Yvo, *2005    minihorse 

Majitel: Jarmila a Antonín Podzemských , Handler: Pavlína 
Klímová 13r. 

20. Junior classic driving sekce B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm ( klisny, hřebci, valaši, kteří 
jsou vedeni mladým vystavovatelem, kůň musí být starší 3 let! Pokud hřebce předvádí junior, musí být starší 
12ti roků a druhý pomocník musí být dospělý)  

1 10. Trix v.d.Schoolsteeg   *1999    minihorse 
majitel: Eva Véghová, handler: Tomáš Végh  11r. 

Grand champion junior clasic driving 
Trix v.d.Schoolsteeg   *1999    minihorse 

majitel: Eva Véghová, handler: Tomáš Végh  11r 
22. Open classic driving sekce A do 34 inch /do  86,36 cm ( klisny, hřebci, valaši, kůň musí být starší 3 
let!, veden dospělým vozatajem 

Místo katalogové číslo Jméno koně / majitel/ handler 
1 5. Anaru v. Portma Zathe   *2007    shetland pony 

majitel: Jana Horáčková   handler:  Karel Jindra 

2 7. Boyke vd. Kievitlaan   *2008    minihorse 
majitel: Ing. Ludmila Kavánková   handler:  Ludmila Mazurová 

nestartoval 27. Yvo, *2005    minihorse 
Majitel: Jarmila a Antonín Podzemských handler: Jarmila 
Podzemská 

 
23. Open classic driving sekce B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm ( klisny, hřebci, valaši, kůň 
musí být starší 3 let!, veden dospělým vozatajem) 

2 8. Fleetwood Ley Plantagenet    *2003    shetland pony 
majitel: Ing. Ludmila Kavánková, handler: Veronika Brindlová. 

1 10. Trix v.d.Schoolsteeg   *1999    minihorse 
majitel: Eva Véghová, handler: Eva Véghová. 

 
24. Open classic driving sekce C / 96,53cm – 125 cm ( klisny, hřebci, valaši, kůň musí být starší 3 let!, 
veden dospělým vozatajem) 

1 22. Jiskra   *2001   pony 
majitel: Šárka Kolářová, handler: Šárka Kolářová 

Grand champion clasic driving 
Trix v.d.Schoolsteeg   *1999    minihorse 

majitel: Eva Véghová, handler: Eva Véghová 
 

 



 

    Lead Rein 

35. Mladý jezdec s vodičem 
Místo katalogové číslo Jméno koně / majitel/ handler 

3 1. Gita    *2008   pony 
majitel: Barbora Slavíková, handler: Kateřina Slavíková 6r. 

4 13. Kety   *2009   pony 
majitel: Martina Oppltová handler: Barunka Oppltová 

2 3. Aagje v/d Jansenhoeve    *2004   minihorse 
Majitel: Monika Klímová   handler: Veronika Šiftrová 4,5r. 

nestartoval 18. Mago   *  2008     Welsh paarbred 
majitel: hřebčín Amerika   handler: Bartoloměj Rota 7r. 

1 26. Sindy   *  2000    pony 
majitel: Bořek Krejčíř   handler: Barbora Krejčířová 6r.. 

First Ridden 

36. Mladý jezdec ( bez vodiče ) 
 

Místo katalogové číslo Jméno koně / majitel/ handler 
5 4. Valík   *  2000    pony 

majitel: Monika Klímová   handler: Veronika Šiftrová 4,5r 
4 16. Berlinda    *  2008     shetland pony 

majitel: Libuše Kaprasová    handler: Barbora Zounarová 13r. 
3 18.  Mago   *  2008     Welsh paarbred 

majitel: hřebčín Amerika   handler: Bartoloměj Rota 7r. 
2 26. Sindy   *  2000    pony 

majitel: Bořek Krejčíř   handler: Barbora Krejčířová 6r.. 
1 2. Thoklara Marta   *2009   Welsh pony 

majitel: Petr Monhart, handler: Aneta Monhartová 10r 
 

 
 



 

 
Velká cena Cavalletto malých koní foto 2013 

 
 

 



 

 
 
 
 
 



 
 

   VOZATAJSKÝ PARKUR 
  
 
13. Junior vozatajský parkur  sekce A do 34 inch /do  86,36 cm ( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou 
vedeni  mladým vystavovatelem, kůň musí být starší 3 let! Pokud hřebce předvádí junior, musí být starší 12ti 
roků a druhý pomocník musí být dospělý) 

1 3.. Aagje v/d Jansenhoeve    *2004   minihorse 
Majitel: Monika Klímová   handler: Pavlína Klímová 13r.. 

14. Junior vozatajský parkur  sekce B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm ( klisny, hřebci, valaši, 
kteří jsou vedeni mladým vystavovatelem, kůň musí být starší 3 let! Pokud hřebce předvádí junior, musí být 
starší 12ti roků a druhý pomocník musí být dospělý) 

1 10. Trix v.d.Schoolsteeg   *1999    minihorse 
majitel: Eva Véghová, handler: Tomáš Végh   11r. 

Grand šampion  junior vozatajského parkuru 
Trix v.d.Schoolsteeg   *1999    minihorse 

majitel: Eva Véghová, handler: Tomáš Végh   11r 
   

 
16. Vozatajský parkur  sekce A do 34 inch /do  86,36 cm ( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou vedeni 
senior vozatajem, kůň musí být starší 3 let!) 

1 5. Anaru v. Portma Zathe   *2007    shetland pony 
majitel: Jana Horáčková   handler:  Karel Jindra 

2 7. Boyke v.d Kievitlaan   *2008   minihorse 
majitel: Ing. Ludmila Kavánková    handler: Ludmila Mazurová 

4 19.. Hitstar van Alana , *2010 
majitel: Veronika Vonková, handler: Veronika Vonková 

3 31. Moritzbergs Fancy Buck    *2010  American miniature horse 
Majitel: N.J.Chládková, Handler. Veronika Vonková 

17. Vozatajský parkur  sekce B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm ( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou 
vedeni senior vozatajem, kůň musí být starší 3 let!) 

1 8.. Fleetwood Ley Plantagenet    *2003    shetland pony 
majitel: Ing. Ludmila Kavánková, handler: Veronika Brindlová 

2 10. Trix v.d.Schoolsteeg   *1999    minihorse 
majitel: Eva Véghová, handler: Eva Véghová. 

18. Vozatajský parkur  sekce C 96,53cm – 125 cm ( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou vedeni senior 
vozatajem, kůň musí být starší 3 let!)  
nestartovala 22. Jiskra   *2001   pony 

majitel: Šárka Kolářová, handler: Šárka Kolářová 
Grand šampion Vozatajského parkuru 

Anaru v. Portma Zathe   *2007    shetland pony 
majitel: Jana Horáčková   handler:  Karel Jindra 

 

 



 

 
 

Showmanship at halter 
 
 



 
 

Mini Parkur 

42. Mini parkur pro jezdce  věkové kategorie   do 7 let věku dítěte,  výška skoků 30cm parkur na 
čas.Jezdec může mít pomocného vodiče ( kůň veden vodičem ještě na vodítku) 

Místo katalogové číslo Jméno koně / majitel/ handler 
4 1. Gita    *2008   pony 

majitel: Barbora Slavíková, handler: Kateřina Slavíková 6r 
2 4. Valík   *  2000    pony 

majitel: Monika Klímová   handler: Veronika Šiftrová 4,5r 
1 22.. Jiskra   *2001   pony 

majitel: Šárka Kolářová, handler: Milan Mrzena 7r 
3 26. Sindy   *  2000    pony 

majitel: Bořek Krejčíř   handler: Barbora Krejčířová 6r.. 
   

43. Mini parkur pro jezdce  věkové kategorie   od 7 do 12ti roků , výška skoků 40cm, parkur na čas ( již 
bez vodiče) 

1 2.. Thoklara Marta   *2009   Welsh pony 
majitel: Petr Monhart, handler: Aneta Monhartová 10r. 

nestartovala 13. Kety   *2001   pony. 
majitel: Martina Oppltová, handler: Tereza Oppltová. 

2 23. Hvězda   *2000   pony 
majitel: Jitka Strachalová, handler: Eliška Strachalová 11r. 

   
44. Mini parkur pro jezdce věkové kategorie   od 13ti do 18ti roků výška skoků 50cm, parkur na čas 
(již bez vodiče) 

1 16.. Berlinda v.d. Garderenshof   *2008   Shetland pony 
majitel: Kaprasová Libuše , handler: Barbara Zounarová 13r. 

 
 
 
 
 
     

ROADSTER DRIVING 
27. Junior Roadster  driving ( otevřená pro všechny koně od 3 let, předvádějící může junior do 18 r.)  

Místo katalogové číslo Jméno koně / majitel/ handler 
nestartoval 27. Yvo, *2005    minihorse 

Majitel: Jarmila a Antonín Podzemských , Handler: Pavlína 
Klímová 13r. 

28. Roadster  driving ( otevřená pro všechny koně od 3 let, předvádějící musí být dospělý) 
 
nestartoval 27 Yvo, *2005    minihorse 

Majitel: Jarmila a Antonín Podzemských , Handler: Jarmila 
Pozemská 



 

 

 



 

JUMPING TŘÍDY  
kůň je veden bez jezdce na ruce 

 
4. Junior jumping sekce A do 34 inch /do  86,36 cm ( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou vedeni mladým 
vystavovatelem, kůň musí být starší 3 let!) 

Místo katalogové číslo Jméno koně / majitel/ handler 
1 12. White Boy v. Stal Noordegraaf   *2009   minihorse 

majitel: Martina Oppltová, handler: Tereza Oppltová  
 9. Sonoita Belives In Invander    *2007    American minihorse 

majitel: Eva Véghová, handler: Tomáš Végh 11r. 
2 17. Golden Sun   2009    Shetland pony 

majitel: Libuše Kaprasová   handler: Kristýna Šormová 17r 
nestartoval 27. Yvo, *2005    minihorse 

Majitel: Jarmila a Antonín Podzemských , Handler: Pavlína 
Klímová 

3 31. Moritzbergs Fancy Buck    *2010  American miniature horse 
Majitel: N.J.Chládková, Handler. Karolína Machová 

nestartoval 28. D & D´ Sonic Boom Acro    *2011  American miniature horse 
Majitel: Jarmila a Antonín Podzemských, Handler. Pavlína 
Klímová 13r. 

5. Junior jumping třída pro sekci B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm ( klisny, hřebci, valaši, 
kteří jsou vedeni mladým vystavovatelem, kůň musí být starší 3 let!) 

1 14.. Arinda   *  2007     Shetland pony 
majitel: Libuše Kaprasová   handler: Andrea Kaprasová 15r. 

6. Junior jumping sekce C / 96,53cm – 125 cm ( klisny, hřebci, valaši, kteří jsou vedeni mladým 
vystavovatelem, kůň musí být starší 3 let!) 

 13.. Kety   *2001   pony. 
majitel: Martina Oppltová, handler: Tereza Oppltová. 

1 16. Berlinda    *  2008     shetland pony 
majitel: Libuše Kaprasová    handler: Barbora Zounarová 13r 

7. Jumping třída pro sekci A do 34 inch /do  86,36 cm ( hřebci, valaši a klisny , stáří od 3 let, dospělý 
handler ) 

1 19. Hitstar van Alana , *2010 
majitel: Veronika Vonková, handler: Veronika Vonková  

2 21. Rose Dancing Gypsy    *2011  American miniature horse 
Majitel: N.J.Chládková, Handler. NJ. Chládková 

nestartoval 28. D & D´ Sonic Boom Acro    *2011  American miniature horse 
Majitel: Jarmila a Antonín Podzemských, Handler. Jarmila 
Podzemská  

 
 
8. Jumping třída pro sekci B od 34 – 38 inch /86,36 cm – 96,52 cm ( hřebci, valaši a klisny , stáří od 3 
let, dospělý handler ) 

1 30. Niko   *1998   minihorse 
majitel: Jana Hájková , handler: Jana Hájková 

 

 



 
 

 



 
 
 

Jeď, běž , veď  
37. jeď, běž, veď ( s vodičem)  

Místo katalogové číslo Jméno koně / majitel/ handler 
1 1. Gita    *2008   pony 

majitel: Barbora Slavíková, handler: Kateřina Slavíková 6r 

5 3.. Aagje v/d Jansenhoeve    *2004   minihorse 
Majitel: Monika Klímová   handler: Veronika Šiftrová 4,5r. 

6 6. Emma v. Portma Zathe   *2011   shetland pony 
majitel: Jana Horáčková, handler: Jiří Jindra 2.5r 

2 27. Truus   *2010   minihorse 
majitel: Jana Hájková, handler: Andrej Hájek 11r 

xxx 26.. Sindy   *  2000    pony 
majitel: Bořek Krejčíř   handler: Barbora Krejčířová 6r.. 

3 4. Valík   *  2000    pony 
majitel: Monika Klímová   handler: Veronika Šiftrová 4,5r 

4 27. Truus   *2010   minihorse 
majitel: Jana Hájková, handler: Kristýna Hájková 6r 

 
38. jeď, běž, veď ( bez vodiče)  

1 22. Jiskra   *2001   pony 
majitel: Šárka Kolářová, handler: Milan Mrzena 7r 

 
 

Ovladatelnost v kládě 
39. Ovladatelnost v kládě  sekce A do 34 inch /do  86,36 cm    

Místo katalogové číslo Jméno koně / majitel/ handler 
1 5. Anaru v. Portma Zathe   *2007    shetland pony 

majitel: Jana Horáčková   handler:  Jana Horáčková 

4 7.. Boyke v.d Kievitlaan   *2008   minihorse 
otec: ML's Rian   matka: Snippy 
majitel: Ing. Ludmila Kavánková    handler: Ludmila Mazurová

2 19. Hitstar van Alana , *2010 
majitel: Veronika Vonková, handler: Veronika Vonková 

3 5.. Anaru v. Portma Zathe   *2007    shetland pony 
majitel: Jana Horáčková   handler:  Karel Jindra 

5 31. Moritzbergs Fancy Buck    *2010  American miniature horse 
Majitel: N.J.Chládková, Handler. Karolína Machová 

   
40. Ovladatelnost v kládě  sekce B 

1 8. Fleetwood Ley Plantagenet    *2003    shetland pony 
majitel: Ing. Ludmila Kavánková, handler: Ludmila Mazurová 

41. Ovladatelnost v kládě  sekce C 
1 22. Jiskra   *2001   pony 

majitel: Šárka Kolářová, handler: Šárka Kolářová 



 

 
 

VERSATILITY třídy 
 

32. Versatility třída sekce A do 34 inch /do  86,36 cm  = 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)  

Místo katalogové číslo Jméno koně / majitel/ handler 
nestartoval 27. Yvo, *2005    minihorse 

Majitel: Jarmila a Antonín Podzemských , Handler: Jarmila 
Podzemská 

 
 

 
OBSTAKLE DRIVING pracovní třídy 

 
25. Open junior obstakle driving ( otevřená pro všechny koně od 3 let, předvádějící je junior do 18 let ) 

Místo katalogové číslo Jméno koně / majitel/ handler 
nestartovala  10. Trix v.d.Schoolsteeg   *1999    minihorse 

majitel: Eva Véghová, handler: Tomáš Végh 
   

26. Open obstakle driving ( otevřená pro všechny koně od 3 let, předvádějící může dospělý     
1 7. Boyke v.d Kievitlaan   *2008   minihorse 

majitel: Ing. Ludmila Kavánková    handler: Ludmila Mazurová 

3 10.. Trix v.d.Schoolsteeg   *1999    minihorse 
majitel: Eva Véghová, handler: Eva Véghová 

nestartoval .27. Yvo, *2005    minihorse 
Majitel: Jarmila a Antonín Podzemských , Handler: Jarmila 
Podzemská 

2 8. Fleetwood Ley Plantagenet    *2003    shetland pony 
majitel: Ing. Ludmila Kavánková, handler: Ludmila Mazurová 

 
 
 
 
 
 



 

Hunter 
 
45. Junior hunter  sekce A do 34 inch /do  86,36 cm 

Místo katalogové číslo Jméno koně / majitel/ handler 
nestartoval 27. Yvo, *2005    minihorse 

Majitel: Jarmila a Antonín Podzemských , Handler: Pavlína 
Klímová 

2 31.. Moritzbergs Fancy Buck    *2010  American miniature horse 
Majitel: N.J.Chládková, Handler. Karolína Machová 

1. 12.  White Boy v. Stal Noordegraaf   *2009   minihorse 
majitel: Martina Oppltová, handler: Tereza Oppltová 

48. Hunter   sekce A 
1 19. Hitstar van Alana , *2010 

majitel: Veronika Vonková, handler: Veronika Vonková 
2 21. Rose Dancing Gypsy    *2011  American miniature horse 

Majitel: N.J.Chládková, Handler. Veronika Vonková 
 
 

Showmanship at halter 
 
25. Showmanship at halter   sekce A do 34 inch /do  86,36 cm 

Místo katalogové číslo Jméno koně / majitel/ handler 
1 19. Hitstar van Alana , *2010 

majitel: Veronika Vonková, handler: Veronika Vonková 

2 21.. Rose Dancing Gypsy    *2011  American miniature horse 
Majitel: N.J.Chládková, Handler. NJ. Chládková 

3 33.  Trawel Rob Roy    * 2007  welsh pony 
majitel: Ivana Hruštincová, handler: Kateřina hruštincová 12r. 

 



 

 

 
 

 
 
 

jméno vystavovatele 
 

katologové číslo koní 

NJ. Chládková 21,31 
Veronika Vonková  19,20 
Cavalletto Eva Véghová 9, 10 
Ing. Ludmila Kavánková 7,8 
Jana Horáčková 5,6 
Šárka Kolářová  22 
Jana Hájková 29, 30 
Bořek Krejčíř 26 
Lenka Pasternaková 24, 25 
Jitka Strachalová 23 
hřebčín Amerika Rotovi 18 
Libuše Kaprasová  14, 15 16, 17, 32 
Martina Oppltová 11,12,13 
Monika Klímová 3, 4 
Petr Monhart 2 
Barbora Slavíková 1 
Acro Farm J.+A.Podzemských 27, 28 
Ivana Hruštincová 33 



 

 



 

 


