
 
 



 

 
 
  

si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na 3. Národní šampionát Amerických miniaturních 
koní s mezinárodní účastí, v České republice.  

který se koná  v sobotu 
 

 
Krytá hala 

Akce bude pořádána v areálu Opřetický dvůr 
Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova  

Krytá hala 

Měření a veterinární přejímka od 8:00- 8:30 hodin 
Začátek výstavy od 9:00 hodin. 

 
Rozhodčí:  Karen Hamilton- Smith  Anglie 

 
Ředitel akce: Radek Směták 

Fotograf: Viktor Král 
Show manager + Sekretář: Jarmila Podzemská 
Ring steward + překladatel: Rafifa Hamoudová 

Pomocný ring steward: Hana Smětáková 
Moderátor:  Iveta Lewingerová 

 
Uzávěrka přihlášek je 20. 7. 2018 do 20:00 hod 

Výstava je určená pouze pro Americké miniaturní koně do 38 inch . Předvedeni mohou být 
koně uvedeni v katalogu výstavy, přihlášení na místě není možné. Přihláška nebude přijata bez 

potvrzení o zaplacení startovného a kopii původu koně 
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijetí jakékoliv přihlášky bez udání důvodu.V takovém 

případě bude startovné samozřejmě neprodleně vráceno.  
Kůň v majetku občana ČR musí být zapsaný v ústřední evidenci koní v ČR 

Pořadatel má právo vykázat jakéhokoliv vystavovatele z prostor výstavy, při hrubém, nebo 
nevhodném zacházení s koněm.  

Při neúčasti koně na výstavě, z jakéhokoliv důvodu, ať z důvodu nemoci koně, nebo 
majitele a podobně, není důvodem k vrácení startovného. 

Výstavy se mohou účastnit koně v majetku jak členů našeho spolku tak samozřejmě nečlenů. 
 

Hodnocení koní: oceňuje se prvních 5 koní. 
 
 



 
 



 
 
Veterinární podmínky:  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 anemii s platností maximálně 12 
měsíců. Vyjímku tvoří hříbata pod matkou, kde tato vyšetření musí samozřejmě splňovat matka hříběte i když 
ta se například sama v jiné třídě nevystavuje. 
 
Hříbata se mohou účastnit po dovršení minimálně 3 týdnů věku. Pokud přihlašujete hříbě jehož průkaz je 
teprve ve vyřizování je nutno k přihlášce ( nebo do e.mailu sekretářce) poslat kopie rodokmenů obou rodičů 
děkuji 
 
Měření koní: majitel, který přihlašuje svého koně, by ho měl mít řádně změřeného a přihlášeného do 
správné kategorie. Pokud Váš kůň bude v den výstavy přesunutý do jiné kategorie z důvodu výšky, nemá nárok 
na cenu!!! ( ceny jsou objednány předem podle přihlášek). 
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. 
Amatér je tedy dospělý člen našeho spolku, který předvádí v amatérské třídě koně ve svém majetku, 
nebo s nájemní smlouvou na daný rok, a netrénuje koně za úplatu.  

 



 
 

POPLATKY 
Členství  - pokud je placeno před výstavou 1000 Kč    / 50  € 
Přihlášky za koně / první třída / člen klubu 350 Kč    / 15  € 
Přihlášky za téhož  koně do každé další 
třídy 
Každý další kůň téhož majitele, je každá 
jeho třída i ta první 

200 Kč     / 15 € 
 
 

200 kč   / 15 € 
Přihlášky za koně / třída nečlen klubu 500 Kč  /   25 € 
Amatérská karta na celý rok 2017 300 Kč   /   10 € 
 
Nájemní smlouva na koně na výstavní 
sezonu 2018! 

1.000 Kč    /   50 € 
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!! 

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 z jakého koliv 
důvodu, nebo zrušení výstavy z vyšší moci 

(záplava areálu atd) peníze nebudou 
vráceny! 

 
 
 
 

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

Variabilní symbol 18081111 
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! 
 

Ceny pro nejlepší koně výstavy, náš spolek zakoupil opět u firmy ROSETTE . 

 

Kontakt 

Ing. Eva Voborníková & Mgr. Jan Voborník 
Ot. Březiny 682 

675 71 Náměšť nad Oslavou 
Czech Republic 

 
Tel. +420 602 326 111 

Mail : vobornikova@cbox.cz 

www.rosette.cz 
 



 



 
Výstavní třídy: 

 
Juniorské třídy – pro mladé vystavovatele do 18 let včetně. 
Sekce A do 34 inch 

1. Junioři do 7 let – haltr třída klisny 
2. Junioři do 7 let – haltr třída valaši 

 
3. Junioři 8-12 let – haltr třída klisny 
4. Junioři 8-12 let – haltr třída hřebci ( odstávčata a ročkové) 
5. Junioři 8-12 let- haltr třída valaši 

 
6. Junioři 13-18 let- haltr třída klisny 
7. Junioři  13-18 let haltr třída hřebci 
8. Junioři 13-18 let Haltr třída valaši 
Tituly:  Junior Grand šampion a Junior reservní grand šampion klisen 
             Junior Grand šampion a Junior reservní grand šampion hřebců 
             Junior Grand šampion a Junior reservní grand šampion valachů 

Sekce B od 34- do 38 inch 
9. Junioři do 7 let – haltr třída klisny 
10. Junioři do 7 let – haltr třída valaši 

 
11. Junioři 8-12 let – haltr třída klisny 
12. Junioři 8-12 let – haltr třída hřebci ( odstávčata a ročkové) 
13. Junioři 8-12 let- haltr třída valaši 

 
14. Junioři 13-18 let- haltr třída klisny 
15. Junioři  13-18 let haltr třída hřebci 
16. Junioři 13-18 let Haltr třída valaši 
Tituly:  Junior Grand šampion a Junior reservní grand šampion klisen 
             Junior Grand šampion a Junior reservní grand šampion hřebců 
             Junior Grand šampion a Junior reservní grand šampion valachů 

 JUNIOR SUPREME CHAMPION – do soutěže nastupují všichni  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)  
Sekce A do 34 inch  

17. Amatér třída – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
18. Amatér třída- odstávčata klisny ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 
19. Amatér třída Junior klisny do 33 inch ( do dvou let stáří) 
20.  Amatér třída Senior klisny do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : Amatér Grand šampion klisen a rezervní grand šampion  klisen 
 

21. Amatér třída – Hříbata pod klisnou – hřebci ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
22. Amatér třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 
23. Amatér třída Junior hřebci do 33 inch ( do dvou let stáří) 
24.  Amatér třída Senior hřebci do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : Amatér Grand šampion hřebců a rezervní grand šampion  hřebců 
25. Amatér třída Junior valaši do 33 inch ( do dvou let stáří) 
26.  Amatér třída Senior valaši do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : Amatér Grand šampion valachů a rezervní grand šampion  valachů 
AMATÉR SUPREME CHAMPION – do soutěže nastupují všichni  Grand šampioni 



 
 
Sekce B od 34- do 38 inch 

27. Amatér třída – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
28. Amatér třída- odstávčata klisny ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 
29. Amatér třída Junior klisny do 33 inch ( do dvou let stáří) 
30.  Amatér třída Senior klisny do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : Amatér Grand šampion klisen a rezervní grand šampion  klisen 
 

31. Amatér třída – Hříbata pod klisnou – hřebci ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
32. Amatér třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 
33. Amatér třída Junior hřebci do 33 inch ( do dvou let stáří) 
34.  Amatér třída Senior hřebci do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : Amatér Grand šampion hřebců a rezervní grand šampion  hřebců 
35. Amatér třída Junior valaši do 33 inch ( do dvou let stáří) 
36.  Amatér třída Senior valaši do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : Amatér Grand šampion valachů a rezervní grand šampion  valachů 
AMATÉR SUPREME CHAMPION – do soutěže nastupují všichni  Grand šampioni 

 
AOTE třídy : ( vystavovatel je Amatér- tedy dospělý člen klubu s amatérskou kartou, zároveň majitel 
koně (owner) a trenérem koně , kůň není v kalendářním roce trénovaný a vystavovaný profesionálem)  
Sekce A do 34 inch  

37. AOTE třída – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
38. AOTE třída- odstávčata klisny ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 
39. AOTE třída Junior klisny do 33 inch ( do dvou let stáří) 
40.  AOTE třída Senior klisny do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : AOTE Grand šampion klisen a rezervní grand šampion  klisen 
 

41. AOTE třída – Hříbata pod klisnou – hřebci ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
42. AOTE třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 
43. AOTE třída Junior hřebci do 33 inch ( do dvou let stáří) 
44.  AOTE třída Senior hřebci do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : AOTE Grand šampion hřebců a rezervní grand šampion  hřebců 
45. AOTE třída Junior valaši do 33 inch ( do dvou let stáří) 
46.  AOTE třída Senior valaši do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : AOTE Grand šampion valachů a rezervní grand šampion  valachů 
AOTE SUPREME CHAMPION – do soutěže nastupují všichni  Grand šampioni 
 
Sekce B od 34- do 38 inch 

47. AOTE třída – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
48. AOTE třída- odstávčata klisny ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 
49. AOTE třída Junior klisny do 33 inch ( do dvou let stáří) 
50.  AOTE třída Senior klisny do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : AOTE Grand šampion klisen a rezervní grand šampion  klisen 
 

51. AOTE třída – Hříbata pod klisnou – hřebci ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
52. AOTE třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 
53. AOTE třída Junior hřebci do 33 inch ( do dvou let stáří) 
54.  AOTE třída Senior hřebci do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : AOTE Grand šampion hřebců a rezervní grand šampion  hřebců 
55. AOTE třída Junior valaši do 33 inch ( do dvou let stáří) 
56.  AOTE třída Senior valaši do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : AOTE Grand šampion valachů a rezervní grand šampion  valachů 
AOTE SUPREME CHAMPION – do soutěže nastupují všichni  Grand šampioni 



 
 
 
 
Open haltr třídy :  
Sekce A do 34 inch  

57. Open třída – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
58. Open třída- odstávčata klisny ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 
59. Open třída Junior klisny do 33 inch ( do dvou let stáří) 
60.  Open třída Senior klisny do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : Junior Grand šampion klisen a Junior rezervní grand šampion klisen 
            Open Grand šampion klisen a rezervní grand šampion  klisen 
 

61. Open třída – Hříbata pod klisnou – hřebci ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
62. Open třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 
63. Open třída Junior hřebci do 33 inch ( do dvou let stáří) 
64.  Open třída Senior hřebci do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : Junior grand šampion hřebců, Junior rezervní grand šampion hřebců 
            Open Grand šampion hřebců a rezervní grand šampion  hřebců 

65. Open třída Junior valaši do 33 inch ( do dvou let stáří) 
66. Open třída Senior valaši do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly :Junior grand šampion valachů, Junior rezervní grand šampion valachů 
            Open Grand šampion valachů a rezervní grand šampion  valachů 
OPEN SUPREME CHAMPION – do soutěže nastupují všichni  Grand šampioni 
 
Sekce B od 34- do 38 inch 

67. Open třída – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
68. Open třída- odstávčata klisny ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 
69. Open třída Junior klisny do 33 inch ( do dvou let stáří) 
70.  Open třída Senior klisny do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : Junior open Grand šampion klisen a rezervní junior grand šampion klisen 
            Open Grand šampion klisen a rezervní grand šampion  klisen 
 

71. Open třída – Hříbata pod klisnou – hřebci ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
72. Open třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 
73. Open třída Junior hřebci do 33 inch ( do dvou let stáří) 
74.  Open třída Senior hřebci do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : Junior Open grand šampion hřebců a reservní Junior gfrand šampion hřebců  
             Open Grand šampion hřebců a rezervní grand šampion  hřebců 

75. Open třída Junior valaši do 33 inch ( do dvou let stáří) 
76.  Open třída Senior valaši do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : Junior Open grand šampion valachů a rezervní Junior grand šampion valachů 
             Open Grand šampion valachů a rezervní grand šampion  valachů 
OPEN SUPREME CHAMPION – do soutěže nastupují všichni  Grand šampioni 

 
 
 
 
 
 
 
 



EBBO třídy : Otevřená třída pro koně v Evropě chované ( chcete-li zplozené),  narozené a vlastněné. ( tedy 
nemůže to být třeba potomek klisny, která byla připuštěná v USA a porodila v Evropě) 
Sekce A do 34 inch  

77. EBBO třída – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
78. EBBO třída- odstávčata klisny ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 
79. EBBO třída Junior klisny do 33 inch ( do dvou let stáří) 
80.  EBBO třída Senior klisny do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : EBBO Grand šampion klisen a rezervní grand šampion  klisen 
 

81. EBBO třída – Hříbata pod klisnou – hřebci ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
82. EBBO třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 
83. EBBO třída Junior hřebci do 33 inch ( do dvou let stáří) 
84.  EBBO třída Senior hřebci do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : EBBO Grand šampion hřebců a rezervní grand šampion  hřebců 
85. EBBO třída Junior valaši do 33 inch ( do dvou let stáří) 
86.  EBBO třída Senior valaši do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : EBBO Grand šampion valachů a rezervní grand šampion  valachů 
EBBO SUPREME CHAMPION – do soutěže nastupují všichni  Grand šampioni 
 
Sekce B od 34- do 38 inch 

87. EBBO třída – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
88. EBBO třída- odstávčata klisny ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 
89. EBBO třída Junior klisny do 33 inch ( do dvou let stáří) 
90.  EBBO třída Senior klisny do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : EBBO Grand šampion klisen a rezervní grand šampion  klisen 
 

91. EBBO třída – Hříbata pod klisnou – hřebci ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
92. EBBO třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2013, vystavují se bez matky!) 
93. EBBO třída Junior hřebci do 33 inch ( do dvou let stáří) 
94.  EBBO třída Senior hřebci do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : EBBO Grand šampion hřebců a rezervní grand šampion  hřebců 
95. EBBO třída Junior valaši do 33 inch ( do dvou let stáří) 
96.  EBBO třída Senior valaši do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : EBBO Grand šampion valachů a rezervní grand šampion  valachů 
EBBO SUPREME CHAMPION – do soutěže nastupují všichni  Grand šampioni 
 

 
 
 

Všechny ostatní třídy – haltrové a performance ( například barevné třídy, 
jumping atd) jsou společné jak pro AMHA koně tak pro Otevřený národní 
šampionát miniaturních koní, viz druhé propozice ) 

 



 
 



 
 

 
 





 


