
 



Asociace chovatelů miniaturních koní Vás zve na 

4. Jarní výstavu miniaturních koní 
Sobota - 16. května 2015 

 

Výstava je pořádána v kryté jezdecké hale rozlehlého areálu Resortu Malevil,  

Heřmanice v Podještědí 280, 471 25, Jablonné v Podještědí, okr. Liberec 

 

Rozhodčí: Christina ZEITELHACK 

Zakladatelka německého hřebčína miniaturních koní s prefixem Moritzbergs a dlouholetá úspěšná 

chovatelka, která své odchovy prodává do celého světa. Mimo jiné se také věnuje zprostředkovatelskému 

servisu importů miniaturních koní ze Spojených států. 

 

Show manager: Pavel Pazourek 

Ringsteward: Romana Kinclová 

Fotograf: Šárka Veinhauerová 

Zkušená profesionální fotografka, která s ACHMK spolupracuje již několik let a kvalitně zaznamenává 

všechny akce asociace. 

 

Uzávěrka přihlášek je 13. 4. 2015 do 12:00 hod. 

Všechny přihlášky přijaté po tomto datu budou zpoplatněny zvýšenou částkou. Rozhoduje datum přijetí 

platby na účet ACHMK. Přihlásit koně lze i v den výstavy, ale též za zvýšené startovné a kůň nebude uveden 

v katalogu. Pokud do data uzávěrky nebude ve vypsané třídě přihlášen jiný kůň než po uzávěrce dohlášený, 

nelze počítat s tím, že bude připravena věcná cena (Pro prvních 5 koní v každé třídě budou připraveny 

šerpy a pro třídy obsazené do data uzávěrky budou i věcné ceny.)  

 

Psi jsou povoleni pouze na vodítku. 



 Veterinární požadavky 

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. 
 

 Měření 

Oficiální měření je od 7:00 – 8:00 hodin po veterinární přejímce Vašeho koně. Koně budou měřeni od 
poslední hřívy na kohoutku. Každý kůň musí být před vstupem do výstavního kruhu změřen. Výstavní 
obálka s katalogem a číslem bude předána po měření. Všichni koně musí splňovat výškový požadavek pro 
daný rok. Podrobnou tabulku najdete v příloze na konci katalogu. 
 

 Vzhled koně 

Koně musí být v dobré výstavní kondici. Je doporučeno celkové ostříhání koní, které ale není povinné. Koně 
musí být předvedeni na výstavní ohlávce, předvedení na stájové ohlávce není povoleno. Koně se předvádí 
bez udidla. 
 

 Oblečení 

Je tradicí, aby měli vystavovatelé ve výstavním kruhu vhodné oblečení. Doporučujeme společenské 
oblečení (pánové – oblek, dámy – kalhotový kostým). Nevhodné oblečení jsou kraťasy, trička, tílka, sukně a  
otevřené boty. Nejsou povolena žádná loga a reklamy na oblečení. Ringsteward 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 pouze na zodpovědnosti 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!    
 
 Amatérská karta 

 
Pokud máte zájem vystavovat v amatérských třídách, musíte si zažádat o amatérskou kartu. Žadatel musí 
být starší 18 let a musí být členem ACHMK. Formulář naleznete na webových stránkách asociace 
www.achmk.cz. Karta je zpoplatněna ( viz. poplatky).   

http://www.achmk.cz/


 



 

PROGRAM  

4. JARNÍ VÝSTAVY MINIATURNÍCH KONÍ 

 

PÁTEK – 15. Května 2015 

 Licitace hřebců 

 Svod klisen 

 Předvýběr mladých hřebců 

 Příjezd účastníků výstavy (ustájení, možnost tréninku na venkovní jízdárně) 

 „GENERÁLKA“ – program určený přednostně pro juniory; zopakování základů teorie z výstavních 

tříd a pravidel pracovních tříd včetně názorných ukázek; po dohodě možnost účasti i senior 

handlerů; doba trvání: 1-2 hodiny; bude probíhat v hale 

 Do pozdních nočních hodin možnost asistence při posledních přípravách a pomoci při individuálních 

problémech 

 

SOBOTA – 16. Května 2015 

 7:00 – 8:00 bude probíhat měření účastnících se koní 

 8:30 – 13:00 dopolední část výstavy 

 Pauza na oběd – během pauzy budou probíhat soutěže pro veřejnost s koňskou tématikou; i pro 

účastníky výstavy; startovné ZDARMA 

 13:30 – 19:00 odpolední část výstavy 

 Po skončení výstavy možnost posezení účastníků v místní restauraci za účelem oslavy úspěchů a 

zapití neúspěchů 

(všechny uvedené časy jsou pouze orientační) 

 

NEDĚLE – 17. Května 2015 

 Pro ty, co přežijí sobotní kolotoč, je naplánována hromadná procházka / projížďka po místních 

pamětihodnostech s možností drobného občerstvení 

 Po návratu na Malevil oběd a rozchod  



  



CENÍK 

Startovné pro členy ACHMK: 

 1. kůň     550,- / 1. Disciplína 

     350,- /  2. – x. disciplína 

 Každý další kůň téhož majitele 350,- / každá disciplína 

 Pozdní přihlášení   800,- / každý nový kůň, každá disciplína 

     500,- / dohlášení každé disciplíny u již přihlášeného koně 

 Amatérská karta1   300,- / rok 2015 

 Nájemní smlouva2   1000,- / rok 2015 

 

Startovné pro nečleny ACHMK: 

 1.kůň     900,- / 1. Disciplína 

     550,- /  2. – x. disciplína 

 Každý další kůň téhož majitele 550,- / každá disciplína 

 Pozdní přihlášení   1150,- / každý nový kůň, každá disciplína 

     800,- / dohlášení každé disciplíny u již přihlášeného koně 

 

Slevové balíčky: 

 Při přijetí platby do 28. 2. 2015 sleva 10% ze startovného  

 Při přijetí platby do 31. 3. 2015 sleva 5% ze startovného 

 

Ustájení:3 

 Sobota (16. 5. 2015)   350,- 

 Pátek + sobota (15. – 16. 5. 2015) 450,- 

 Pátek – neděle (15. – 17. 5. 2015) 500,-  

  

                                                           
1 Amatérská karta je povinná pro všechny, kteří chtějí vystavovat v amatérských třídách a splňují všechny 
další kritéria, tj. amatér = majitel, trenér a vystavovatel daného koně v jedné osobě 
 
2 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 handlerů není možné. 
 
3 Ustájení je v prostorných boxech, kam může majitel umístit i více svých koní (max. však 3). Cena za 
ustájení zahrnuje pronájem boxu včetně podestýlky (piliny) a sena 



Pronájem místa u výstavního kruhu: 

 Stání pro koně4    100,- 

 Komerční prostor5     300,- 

 

Ubytování 
dle aktuálních cen daného ubytovacího zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

Po odeslání závazné přihlášky Vám nejpozději do 24 hodin bude zaslán 

e-mail s rekapitulací Vaší přihlášky (pro kontrolu), souhrnem platby 

(celková částka za startovné, ustájení a pronájmy včetně příp. slevy) a 

údaje potřebné k uhrazení platby (číslo účtu, variabilní symbol)  

                                                           
4 Neslouží k dlouhodobějšímu ustájení koně, pouze k jeho finální přípravě před vstupem do výstavního 

kruhu, k parkování sulek, popř. k odpočinku vodičů/handlerů mezi výstavními a pracovními třídami. 

 
5 Větší rozměr než stání pro koně, slouží k postavení bannerů, altánů či party-stanů sloužících k prezentaci a 

propagaci chovatele, majitele či vystavovatele 



  



PROPOZICE 4. JARNÍ VÝSTAVY MINIATURNÍCH KONÍ 

 Hunter class 

Sekce A 

1. Junior hunter 

2. Senior hunter 

Sekce B 

3. Junior hunter 

4. Senior hunter 

 

 Amateur halter class 

Sekce A 

5. Hříbata pod matkou – klisny (narozené 2015, s matkou) 

6. Odstávčata klisny (narozené 2015, bez matky) 

7. Junior klisny (do dvou let stáří) 

8. Senior klisny (tříleté a starší) 

9. Amateur Grand a Reserve Grand šampion klisen sekce A (1. a 2. z tříd 5, 6, 7, 8) 

 

10. Hříbata pod matkou – hřebci (narození 2015, s matkou) 

11. Odstávčata hřebci (narození 2015, bez matky) 

12. Junior hřebci (do dvou let stáří) 

13. Senior hřebci (tříletí a starší) 

14. Amateur Grand a Reserve Grand šampion hřebců sekce A (1. a 2. z tříd 10, 11, 12, 13) 

 

15. Junior valaši (do dvou let stáří) 

16. Senior valaši (tříletí a starší) 

17. Amateur Grand a Reserve Grand šampion valachů sekce A (1. a 2. z tříd 15, 16) 

 

18. Supreme Amateur šampion sekce A  

(nastupují Amateur Grand šampioni z tříd 9, 14, 17) 

 

Sekce B 

19. Hříbata pod matkou – klisny (narozené 2015, s matkou) 

20. Odstávčata klisny (narozené 2015, bez matky) 

21. Junior klisny (do dvou let stáří) 

22. Senior klisny (tříleté a starší) 

23. Amateur Grand a Reserve Grand šampion klisen sekce B (1. a 2. z tříd 19, 20, 21, 22) 

 



24. Hříbata pod matkou – hřebci (narození 2015, s matkou) 

25. Odstávčata hřebci (narození 2015, bez matky 

26. Junior hřebci (do dvou let stáří) 

27. Senior hřebci (tříletí a starší) 

28. Amateur Grand a Reserve Grand šampion hřebců sekce B (1. a 2. z tříd 24, 25, 26, 27) 

 

29. Junior valaši (do dvou let stáří) 

30. Senior valaši (tříletí a starší) 

31. Amateur Grand a Reserve Grand šampion valachů sekce B (1. a 2. z tříd 29, 30) 

 

32. Supreme Amateur šampion sekce B  

(nastupují Amateur Grand šampioni z tříd 23, 28, 31) 

 

 Appaloosa halter class 

Sekce A a B dohromady, max. do 38 inches 

33. Hříbata pod matkou – klisny (narozené 2015, s matkou) 

34. Odstávčata klisny (narozené 2015, bez matky) 

35. Junior klisny (do dvou let stáří) 

36. Senior klisny (tříleté a starší) 

37. Appaloosa Grand a Reserve Grand šampion klisen (1. a 2. z tříd 33, 34, 35, 36) 

 

38. Hříbata pod matkou – hřebci (narození 2015, s matkou) 

39. Odstávčata hřebci (narození 2015, bez matky) 

40. Junior hřebci (do dvou let stáří) 

41. Senior hřebci (tříletí a starší) 

42. Appaloosa Grand a Reserve Grand šampion hřebců (1. a 2. z tříd 38, 39, 40, 41) 

 

43. Junior valaši (do dvou let stáří) 

44. Senior valaši (tříletí a starší) 

45. Appaloosa Grand a Reserve Grand šampion valachů (1. a 2. z tříd 43, 44) 

 

46. Appaloosa Supreme šampion  

(nastupují Appaloosa Grand šampioni z tříd 37, 42, 45) 

 

 Showmanship at halter 
47. Showmanship at halter junior 

48. Showmanship at halter senior 

  



  



 Junior halter class 

Sekce A 

49. Junioři do 7 let – klisny 

50. Junioři do 7 let – valaši 

51. Junioři 8-12 let – klisny 

52. Junioři 8-12 let – hřebci do 1 roku 

53. Junioři 8-12 let – valaši 

54. Junioři 13-18 let – klisny 

55. Junioři 13-18 let – hřebci 

56. Junioři 13-18 let – valaši 

57. Junior Grand a Reserve Grand šampion klisen sekce A (1. a 2. z tříd 49,51, 54) 

58. Junior Grand a Reserve Grand šampion hřebců sekce A (1. a 2. z tříd 52, 55) 

59. Junior Grand a Reserve Grand šampion valachů sekce A(1. a 2. z tříd 50, 53, 56) 

Sekce B 

60. Junioři do 7 let – klisny 

61. Junioři do 7 let – valaši 

62. Junioři 8-12 let – klisny 

63. Junioři 8-12 let – hřebci do 1 roku 

64. Junioři 8-12 let – valaši 

65. Junioři 13-18 let – klisny 

66. Junioři 13-18 let – hřebci 

67. Junioři 13-18 let – valaši 

68. Junior Grand a Reserve Grand šampion klisen sekce B (1. a 2. z tříd 60, 62, 56) 

69. Junior Grand a Reserve Grand šampion hřebců sekce B (1. a 2. z tříd 63, 66) 

70. Junior Grand a Reserve Grand šampion valachů sekce B (1. a 2. z tříd 61, 64, 67) 

 

71. Supreme Junior Champion 

(nastupují Junior Grand šampioni z tříd 57, 58, 59, 68, 69, 70) 

 

 Liberty class 

Sekce A 

72. Liberty class 

Sekce B 

73. Liberty class 

 

  



  



 Open classic driving 

Sekce A 

74. Junior classic driving 

75. Open classic driving 

Sekce B 

76. Junior classic driving 

77. Open classic driving 

 

 Obstacle driving 

Sekce A 

78. Junior obstacle driving 

79. Open obstacle driving 

Sekce B 

80. Junior obstacle driving 

81. Open obstacle driving 

 

 

 Jumping class 

Sekce A 

82. Junior jumping 

83. Senior jumping 

Sekce B 

84. Junior jumping 

85. Senior jumping 

 

 Potomci hřebců a klisen 

Sekce A 

86. Get of Sire – potomstvo hřebce do 34 inches 

87. Get of Dam – potomstvo klisny do 34 inches 

 



Sekce B 

88. Get of Sire – potomstvo hřebce do 38 inches 

89. Get of Dam – potomstvo klisny do 38 inches 

 

 Roadster driving  

 
90. Junior roadster driving 

91. Senior roadster driving 

 

 Open halter class 

Sekce A 

92. Hříbata pod matkou – klisny 

93. Odstávčata klisny 

94. Roční klisny 

95. Dvouleté klisny 

96. Senior klisny 

97. Open Grand a Reserve Grand šampion junior klisen sekce A (1. a 2. z tříd 92, 93, 94, 95) 

98. Open Grand a Reserve Grand šampion senior klisen sekce A (1. a 2. z tříd 96) 

 

99. Hříbata pod matkou – hřebci 

100. Odstávčata hřebci 

101. Roční hřebci 

102. Dvouletí hřebci 

103. Senior hřebci 

104. Open Grand a Reserve Grand šampion junior hřebců sekce A (1. a 2. z tříd 99, 100, 

101, 102) 

105. Open Grand a Reserve Grand šampion senior hřebců sekce A (1. a 2. z tříd 103) 

 

106. Roční valaši 

107. Dvouletí valaši 

108. Senior valaši 

109. Open Grand a Reserve Grand šampion junior valachů sekce A (1. a 2. z tříd 106, 107) 

110. Open Grand a Reserve Grand šampion senior valachů sekce A (1. a 2. z tříd 108) 

 

111. Open Supreme šampion sekce A 

 (nastoupí Grand šampioni z tříd 97, 98, 104, 105, 109, 110) 

  



  



Sekce B 

112. Hříbata pod matkou – klisny 

113. Odstávčata klisny 

114. Roční klisny 

115. Dvouleté klisny 

116. Senior klisny 

117. Open Grand a Reserve Grand šampion junior klisen sekce B (1. a 2. z tříd 112, 113, 

114, 115) 

118. Open Grand a Reserve Grand šampion senior klisen sekce B (1. a 2. z tříd 116) 

 

119. Hříbata pod matkou – hřebci 

120. Odstávčata hřebci 

121. Roční hřebci 

122. Dvouletí hřebci 

123. Senior hřebci 

124. Open Grand a Reserve Grand šampion junior hřebců sekce B (1. a 2. z tříd 119, 120, 

121, 122) 

125. Open Grand a Reserve Grand šampion senior hřebců sekce B (1. a 2. z tříd 123) 

 

126. Roční valaši 

127. Dvouletí valaši 

128. Senior valaši 

129. Open Grand a Reserve Grand šampion junior valachů sekce B (1. a 2. z tříd 126, 127) 

130. Open Grand a Reserve Grand šampion senior valachů sekce B (1. a 2. z tříd 128) 

 

131. Open Supreme šampion sekce B 

(nastoupí Grand šampioni z tříd 117, 118, 124, 125, 129, 130) 

 

 Solid color halter class 

Třída otevřená pro jednobarevné koně 

Sekce A 

132. Solid color klisny (junior + senior) 

133. Solid color hřebci a valaši (junior + senior) 

Sekce B 

134. Solid color klisny (junior + senior) 

135. Solid color hřebci a valaši (junior + senior) 

 

  



 



 Multi color halter class 

Třída otevřená pro barevné koně – pinto, appaloosa 

Sekce A 

136. Multi color klisny (junior + senior) 

137. Multi color hřebci a valaši (junior + senior) 

Sekce B 

138. Multi color klisny (junior + senior) 

139. Multi color hřebci a valaši (junior + senior) 

 

 Versatility class 

Sekce A 

140. Versatility (junior + senior) 

Sekce B 

141. Versatility (junior + senior) 

 

 Obstacle class 
142. Obstacle junior 

143. Obstacle senior 

 

 Open multiple hitches 
144. Otevřená třída vícespřeží 

 

  



 


