
 



PRAGUE pony cup 2018 

Pořadatel: Asociace chovatelů miniaturních koní (ACHMK) ve spolupráci s Národní pony 
společností (NPS) 

Termín a místo: 14. 4. 2018, areál výstaviště Letňany v rámci veletrhu For Horse 2018, krytá 
hala. 

Posuzovatelé:  

• haltrové třídy (na ruce), driving a sportovní třídy: Jana Březinová 

• Speciální výstavní třídy - LRP a MV: Iveta Lewingerová 

Ringsteward: Rafífa Hamoudová 

Ředitel akce: Jaroslav Kadlec 

Akce je otevřena pro příslušníky plemene Minihorse a příslušníky následujících nativních britských plemen: Irský 
cob, WPBr, Mountain and Moorland (M+M) plemena (Shetlandský pony, Velšská plemena pony a cob, 
Dartmoorský pony, Exmoorský pony, Fellský pony, Connemara, New forest pony, Daleský pony a Highlandský 
pony). 

• Haltrové třídy – výstavní třídy na ruce: otevřeny budou následující kategorie: 

• MINIHORSE sekce A a sekce B 

• MOUNTAIN AND MOORLAND PLEMENA: v této kategorii mohou být vystavována zvířata zapsaná 
v PK následujících plemen: Shetlandský pony, Velšský horský pony (A), Velšský pony (B), 
Dartmoorský pony, Exmoorský pony, Velšský pony v typu Cob (C), Velšský kob (D), Fellský pony, 
Daleský pony, Connemara, New Forrest Pony, Highlandský pony.  

• WELSH PART-BRED – v této kategorii mohou být vystavována zvířata s prokazatelným podílem 12,5 
% velšské krve. 

Haltrové výstavní třídy:  

Pro kategorii 1 - Minihorse budou otevřeny následující výstavní třídy: 

sekce A do 86,36cm  

hřebci: 

1.A roční  
1.B dvouletí  
1.C tříletí  
1.D čtyřletí a starší 



Tyto třídy soutěží o titul Grand šampion hřebců sekce A Letňany 2018 a Rezervní Grand šampion 

hřebců sekce A Letňany 2018. 

Klisny  

1.E roční  
1.F dvouleté 
1.G tříleté 
1.H čtyřleté a starší 

Tyto třídy soutěží o titul Grand šampion klisen sekce A Letňany 2018 a Rezervní Grand šampion 

klisen sekce A Letňany 2018. 

Valaši 

1.CH roční  
1.I dvouletí 
1.J tříletí 
1.K čtyřletí a starší 

Tyto třídy soutěží o titul Grand šampion valachů sekce A Letňany 2018 a Rezervní Grand šampion 

valachů sekce A Letňany 2018. 

Grand šampion hřebec, Grand šampion klisna a Grand šampion valach soutěží o titul SUPREME šampion 

sekce A Letňany 2018   

-------------------------------------- 

sekce B   86,54 - 96,52cm 

hřebci: 

1.L roční 
1.M dvouletí 
1.N tříletí  
1.O čtyřletí a starší 

tyto třídy soutěží o titul Grand šampion hřebců sekce B Letňany 2018 a Rezervní Grand šampion 

hřebců sekce B Letňany 2018. 

Klisny  

1.P roční 
1.Q dvouleté 
1.R tříleté  
1.S čtyřleté a starší 

tyto třídy soutěží o titul Grand šampion klisen sekce B Letňany 2018 a Rezervní Grand šampion klisen 

sekce B Letňany 2018. 

 

 

 



Valaši  

1.T roční 
1.U dvouletí 
1.V tříletí  
1.W čtyřletí a starší 

tyto třídy soutěží o titul Grand šampion valachů sekce B Letňany 2018 a Rezervní Grand šampion 

valchů sekce B Letňany 2018. 

Grand šampion hřebec, Grand šampion klisna a Grand šampion valach soutěží o titul SUPREME šampion 

sekce B Letňany 2018. 

 

Pro plemeno minihorse platí výstavní řád ACHMK. 

Pro kategorie 2 a 3 budou otevřeny následující třídy: 

• Roční a dvouletí pony 

• Klisny a valaši tříletí a starší 

• Hřebci tříletí a starší 

V případě velkého počtu přihlášených je pořadatel oprávněn výše uvedené třídy rozdělit. Do 
šampionátu kategorie postupují první dva umístění ze všech tříd. Soutěží se o titul šampiona a 
vicešampiona kategorie. Šampioni a vicešampioni kategorií 2 a 3 postupují soutěže o titul Supreme 
šampiona a Supreme vicešampiona. 

Koně budou předváděni v kroku a klusu. Pro kategorii minihorse platí, že všechny minihorse lze předvádět 
pouze na ohlávce (není nutné předvedení na udidle, a to ani u hřebců). Dospělé hřebce smí předvádět junior 
starší 12 let (neplatí pro hříbata pod matkou nebo pro roční hřebce).  

Pro kategorie 2 a 3 platí pravidla NPS pro výstavní třídy na ruce http://www.npsinfo.cz/pravidla/pravidla-
nps/  

Speciální výstavní třídy:  

Speciální výstavní třídy se řídí pravidly Národní pony společnosti, pokud není uvedeno jinak. Pravidla jsou 
k dispozici na stránkách http://www.npsinfo.cz/pravidla/pravidla-nps/. 

• Lead Rein: výstavní třída je otevřená pro děti od 3 do 9 let na poníkovi vedeném vodičem. 
Otevřeno pro shetlandské pony, velšské horské pony, velšské pony a WPBr do KVH 122 cm. 
Dvojice musí být přihlášena do Lead Rein poháru. Přihláška do Lead Rein poháru je zdarma a je 
k dispozici na stránkách http://www.npsinfo.cz/serialove-souteze/lead-rein-pohar/) 

• 1.kolo Lead Rein poháru, kategorie Shetland: viz pravidla Lead Rein poháru 

• 1.kolo Lead Rein poháru, kategorie Welsh: viz pravidla Lead Rein poháru 

• 1.kolo Lead Rein poháru, kategorie Nadějí: viz pravidla Lead Rein poháru 



• Mladý vystavovatel: výstavní třída je otevřena pro děti do 16 let, které mohou vystavovat 
klisny a valachy roční a starší.  

Třída Mladý vystavovatel bude rozdělena do následujících věkových kategorií:  

1- MV do 7 let 
2- MV 8–12 let 
3- MV 13–16 let 

Výstroj jezdce a koně:  

Minihorse: dle pravidel ACHMK.  

M+M plemena a WPBr: dle pravidel NPS. 

 

Driving: Všechny zápřahové třídy jsou otevřeny pro klisny, hřebce a valachy 4leté a starší. Kůň 
musí být zapřažen v korektním postroji, udidlo je v této třídě povinné. 

• Private Driving: třída je otevřena pro všechna nativní britská plemena a pro všechny typy 
korektní zápřeže. 

• Minihorse Driving: třída je otevřena pro příslušníky plemene Minihorse pro hřebce, klisny a 
valachy od 3 let.  Hřebce smí předvádět junior starší 12 let. Třída probíhá dle pravidel 
ACHMK. Tato třída bude rozdělena na následující oddělení 

B1) Minihorse driving – junior: věk vozataje do 18 let a minihorse sekce A. 

B2) Minihorse driving – junior: věk vozataje do 18 let a minihorse sekce B. 

B3) Minihorse driving – senior: pro vozataje starší 18 let a minihorse sekce A. 

B4) Minihorse driving – senior: pro vozataje starší 18 let a minihorse sekce B. 

 

• Sportovní soutěže: Sportovní soutěže probíhají dle pravidel NPS, pokud není uvedeno jinak. Pravidla 
k dispozici zde: http://www.npsinfo.cz/pravidla/pravidla-nps/ 

• Vozatajský parkur: Soutěž přístupná pro čtyřleté a starší klisny, hřebce a valachy v jedno i dvojspřeží, 
s povozy bez omezení. Při prezentaci bude změřen rozchod kol a překážky pak budou upraveny na šířku 
rozchodu kol + 30 cm.  

• Jízda zručnosti na oprati: Soutěž je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší.  

 

 



• Jumping: Dvoukolový miniparkur bez jezdce. Soutěž je přístupná pro koně tříleté a starší. Probíhá dle 
pravidel ACHMK pro Jumping. 

• Jumping pro koně do KVH 86,54 cm: výška překážek pro první kolo je 45 cm, výška překážek 
pro druhé kolo je 50 cm + čas. 

• Junior 

• Senior 

• Jumping pro koně od KVH 86,54 cm do KVH 96,52 cm: výška překážek pro první kolo je 50 
cm, výška překážek pro druhé kolo je 55 cm + čas. 

• Junior 

• Senior 

• Jumping pro koně od KVH 96,52 cm do KVH 125 cm: výška překážek pro první kolo je 55 
cm, výška překážek pro druhé kolo je 60 cm + čas. 

• Junior 

• Senior 

• Kostýmový show pro děti i dospělé Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy. Na ruce i pod 
sedlem, jednotlivci, dvojice nebo teamy. Hodnotí se nápaditost kostýmu. 

 

Uzávěrka přihlášek: 26.3.2018.  

Přihláška elektronická na stránkách www.achmk.cz    
 

Startovné je třeba uhradit do uzávěrky přihlášek na účet pořadatele ACHMK,  

číslo účtu: 107-7408240237 / 0100 

 var. symbol: 14042018  

Bez uhrazeného startovného nebude přihláška přijata.  

Upozorňujeme soutěžící, že přihlášky došlé po uzávěrce nebudou moci být z technických důvodů přijaty. 

Startovné: Pro členy ACHMK a NPS: 200,- Kč / každá třída (každý start). 

Pro nečleny ACHMK a NPS: 300,- Kč / každá třída (každý start). 

Ustájení: pořadatel nezajišťuje 

Časový plán 

PŘI PARKOVÁNÍ DBEJTE PROSÍM INSTRUKCÍ PRACOVNÍKŮ VÝSTAVIŠTĚ. Časový plán a místo 
veterinární přejímky budou upřesněny později. Předpokládaný čas zahájení akce je v 10:00.  

 

 



Všeobecné podmínky: 

Pořadatel si, vzhledem k nutnosti dodržovat pravidla welfare, vyhrazuje právo, nevpustit do výstavního kruhu 
koně, kteří nejsou v dobrém zdravotním či výživovém stavu, nebo koně s evidentně nepadnoucí či poškozenou 
výstrojí.   

Vystavovatelé nesmí používat nedovolené pomůcky sloužící ke zvýšení výkonu koně (nadměrné používání biče, 
vytváření zvukových efektů např. igelitovými sáčky a krabičkami s kamínky, používání zapalovačů atd.). 
V případě porušení tohoto pravidla bude vystavovatel vyloučen. 

Za bezpečnost dětí odpovídá rodič nebo jím pověřená osoba. Pokud dítě nebo vodič poníka dostatečně neovládá, a 
omezuje či dokonce ohrožuje ostatní účastníky, má pořadatel (prostřednictvím ředitele akce nebo pořadatele 
či stevarda) právo je ze soutěže vyloučit bez nároku na vrácení startovného. Žádáme tedy rodiče a trenéry, aby 
pečlivě zvážili schopnosti svých svěřenců. 

Veterinární podmínky: Kůň musí být v imunitě proti influenze (chřipce) koní. Kůň starší 12 měsíců musí být 
laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii, vyšetření nesmí být starší 6 měsíců. 
Vystavovatelé jsou povinni řídit se Řádem ochrany koní při veřejném vystoupení a svodu koní. Koně nesplňující 
veterinární podmínky stanovené KVS, nebudou vpuštěni do areálu.   

 

 



 


