






pozbývá všech ten den  získaných titulů.

Při neúčasti koně na výstavě, z jakéhokoliv důvodu, ať z důvodu nemoci 
koně, nebo majitele, při zrušení výstavy z vyšší moci 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.

Pořadí tříd v propozicích není shodné s pořadím tříd na výstavě. Operativně 
podle počtu přihlášených koní bude stanoveno pořadí tříd, které bude uvedeno v 
katalogu. 
Na konci propozic jsou GDPR podmínky, přihlášením na výstavu = 
vyplněním online přihlášky, vyjadřujete souhlas s níže uvedenými 
podmínkami. Prosím o jejich přečtení.

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.

Hříba ta 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.

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

250 Kč     / 15 €

200 kč   / 15 €
Přihlášky za koně / třída nečlen klubu 700 Kč  /   30 €
Amatérská karta na celý rok 2020  250 Kč   /   10 €
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 500 Kč

Pro nečleny 1000 Kč
(opět cena pro ty, kteří nemají umístění

baneru zahrnuto ve sponzorském balíčku)
Vrácení peněz V případě vaší neúčasti z jakéhokoliv

důvodu, nebo zrušení výstavy z vyšší moci
(záplava areálu, rozhodnutím vlády o

shromažďování kvůli covid19 atd) peníze
nebudou vráceny!

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

Variabilní symbol 22082020
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!



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 2020, 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





95. NOT AMHA třída Junior klisny do 36 inch ( do dvou let stáří)
96. NOT AMHA třída Senior klisny do 38 inch ( tříleté a starší) 

Tituly : NOT AMHA Grand šampion klisen a rezervní grand šampion  klisen

97. NOT AMHA třída – Hříbata pod klisnou – hřebci ( vystavují se jako kolekce s 
matkou!)

98. NOT AMHA třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2020, vystavují se bez matky!)
99. NOT AMHA třída Junior hřebci do 36 inch ( do dvou let stáří)
100. NOT AMHA třída  Senior hřebci do 36 inch ( tříletí a starší)

Tituly : NOT AMHA Grand šampion hřebců a rezervní grand šampion  hřebců

101. NOT AMHA třída Junior valaši do 36inch ( do dvou let stáří)
102. NOT AMHA třída Senior valaši do 38 inch ( tříleté a starší) 

Tituly : NOT AMHA Grand šampion valachů a rezervní grand šampion  valachů
NOT AMHA SUPREME CHAMPION – do soutěže nastupují všichni  Grand 
šampioni

AMHA třídy : Otevřená třída pro koně , kteří registraci AMHA nebo AMHR, 
tedy pouze pro americké miniaturní koně ( pouze s doloženou kopií původu z ně-
které z plemenných knih v USA). Není urena pro jiné koně.
 Sekce A do 34 inch

103. AMHA třída – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
Kopie průkazu obou rodičů.

104. AMHA - odstávčata klisny ( rok narození 2020, vystavují se bez matky!)
105. AMHA Junior klisny do 33 inch ( do dvou let stáří)

Tituly : NOT AMHA Grand šampion klisen a rezervní grand šampion  klisen
106. AMHA třída – Hříbata pod klisnou – hřebci ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 

Kopie průkzu obou rodičů.
107. AMHA třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2020, vystavují se bez matky!)
108. AMHA třída Junior hřebci do 33 inch ( do dvou let stáří)
109. AMHA třída Senior hřebci do 34 inch ( tříleté a starší)

Tituly : NOT AMHA Grand šampion hřebců a rezervní grand šampion  hřebců
110. AMHA třída Junior valaši do 33 inch ( do dvou let stáří)
111. AMHA třída Senior valaši do 34 inch ( tříleté a starší) 

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

112. AMHA třída – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 
Kopie průkazu obou rodičů.

113. AMHA třída- odstávčata klisny ( rok narození 2020, vystavují se bez matky!)
114. AMHA třída Junior klisny do 36 inch ( do dvou let stáří)
115. AMHA třída Senior klisny do 38 inch ( tříleté a starší) 

Tituly : AMHA Grand šampion klisen a rezervní grand šampion  klisen
116. AMHA třída – Hříbata pod klisnou – hřebci ( vystavují se jako kolekce s matkou!) 

Kopie původu obou rodičů.
117. AMHA třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2020, vystavují se bez matky!)
118. AMHA třída Junior hřebci do 36 inch ( do dvou let stáří)
119. AMHA třída  Senior hřebci do 36 inch ( tříletí a starší)

Tituly : NOT AMHA Grand šampion hřebců a rezervní grand šampion  hřebců



120. AMHA třída Junior valaši do 33 inch ( do dvou let stáří)
121. AMHA třída Senior valaši do 34 inch ( tříleté a starší)

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




















