
 

 



Velká cena Cavalletto  4.6.2022 

10. ročník 

Pořadatel:  Asociace chovatelů miniaturních koní, s podporou Národní 
pony společnosti 

Termín a místo:   4 června 2022 Opřetice 

Posuzovatelka:  Iveta Lewingerová a Jana Březinová 

Rozhodčí sportovních soutěží: Jana Březinová a Kamila Švandová0 

Ringsteward: Rafífa Hamoudová a Kamila Švandová  

Moderátor:   Jarmila Podzemská 

Ředitelka akce:  Eva Véghová 

Generální sponzor : Jezdecké a chovatelské potřeby Cavalletto 
www.cavalleto.cz  

VÝSTAVNÍ TŘÍDY PRO MINIHORSE – 
posuzuje paní Jana Březinová 

Tyto výstavní třídy jsou otevřeny pouze pro příslušníky plemene 
Minihorse s výjimkou tříd č. 140 a 141, které jsou otevřené i pro 
koně zapsané v RHVK PK Minihorse a třídy 137 která je otevřena 
pouze pro koně zapsané v RHVK PK Minihorse.  

Třídy se řídí pravidly ACHMK. 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. 

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 A1  do 32 inch  

17. Amatér třída – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako 
kolekce s matkou!) 

18. Amatér třída- odstávčata klisny ( rok narození 2021, vystavují se 
bez matky! Minimální věk 4,5 měsíce) do 28 inch 

19. Amatér třída Junior klisny do 31 inch ( do dvou let stáří) 
20. Amatér třída Senior klisny do 32 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 2021, vystavují se 
bez matky! Minimání věk 4,5 měsíce) do 28 inch 

23. Amatér třída Junior hřebci do 31 inch ( do dvou let stáří) 
24. Amatér třída Senior hřebci do 32inch ( tříleté a starší)  

Tituly : Amatér Grand šampion hřebců a rezervní grand šampion  
hřebců 

25. Amatér třída Junior valaši do 31 inch ( do dvou let stáří) 
26. Amatér třída Senior valaši do 32 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : Amatér Grand šampion valachů a rezervní grand šampion  
valachů 
 
Sekce A2 do 34 inch  



27. Amatér třída – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako 
kolekce s matkou!) 

28. Amatér třída- odstávčata klisny ( rok narození 2021, vystavují se 
bez matky! Minimální věk 4,5 měsíce.) 

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 2021, vystavují se 
bez matky! Minimální věk 4,5 měsíce.) 

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 sekce A1 i sekce A2 
 
Sekce B od 34- do 38 inch 

37. Amatér třída – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako 
kolekce s matkou!)  

38. Amatér třída- odstávčata klisny ( rok narození 2021, vystavují se 
bez matky! Minimální věk 4,5 měsíce)do 32 inch 

39. Amatér třída Junior klisny do 33-37 inch ( do dvou let stáří) 
40. Amatér třída Senior klisny do 34-38 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : Amatér Grand šampion klisen a rezervní grand šampion  
klisen 

41. Amatér třída – Hříbata pod klisnou – hřebci ( vystavují se jako 
kolekce s matkou!) 

42. Amatér třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2021, vystavují se 
bez matky! Minimální věk 4,5 měsíce)do 32 inch 

43. Amatér třída Junior hřebci do 33-37 inch ( do dvou let stáří) 
44. Amatér třída Senior hřebci do 34-38 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : Amatér Grand šampion hřebců a rezervní grand šampion  
hřebců 

45. Amatér třída Junior valaši do 33-37 inch ( do dvou let stáří) 
46. Amatér třída Senior valaši do 34-38 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 A1 do 32 inch  

47. AOTE třída – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako 
kolekce s matkou!) 

48. AOTE třída- odstávčata klisny ( rok narození 2021 vystavují se bez 
matky! Minimáln věk 4,5 měsíce.)do 28 inch 

49. AOTE třída Junior klisny do 31 inch ( do dvou let stáří) 
50. AOTE třída Senior klisny do 32 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 2021, vystavují se bez 
matky!Minimální věk 4,5 měsíce.)do 28 inch 

53. AOTE třída Junior hřebci do 31inch ( do dvou let stáří) 
54. AOTE třída Senior hřebci do 32 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : AOTE Grand šampion hřebců a rezervní grand šampion  
hřebců 

55. AOTE třída Junior valaši do 31 inch ( do dvou let stáří) 
56. AOTE třída Senior valaši do 32 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : AOTE Grand šampion valachů a rezervní grand šampion  
valachů 
 
Sekce A2 do 34 inch  

57. AOTE třída – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako 
kolekce s matkou!) 

58. AOTE třída- odstávčata klisny ( rok narození 2021, vystavují se bez 
matky! Minimální věk 4,5 měsíce.) 

59. AOTE třída Junior klisny do 33 inch ( do dvou let stáří) 
60. AOTE třída Senior klisny do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : AOTE Grand šampion klisen a rezervní grand šampion  
klisen 

61. AOTE třída – Hříbata pod klisnou – hřebci ( vystavují se jako 
kolekce s matkou!) 



62. AOTE třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2021, vystavují se bez 
matky!Minimální věk 4,5 měsíce.) 

63. AOTE třída Junior hřebci do 33 inch ( do dvou let stáří) 
64. AOTE třída Senior hřebci do 34 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : AOTE Grand šampion hřebců a rezervní grand šampion  
hřebců 

65. AOTE třída Junior valaši do 33 inch ( do dvou let stáří) 
66. 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 A1 i A2 
 
 
Sekce B od 34- do 38 inch 

67. AOTE třída – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako 
kolekce s matkou!) 

68. AOTE třída- odstávčata klisny ( rok narození 2021, vystavují se bez 
matky!Minimální věk 4,5 měsíce) do 32 inch 

69. AOTE třída Junior klisny do 33-37 inch ( do dvou let stáří) 
70. AOTE třída Senior klisny do 34-38 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : AOTE Grand šampion klisen a rezervní grand šampion  
klisen 

71. AOTE třída – Hříbata pod klisnou – hřebci ( vystavují se jako 
kolekce s matkou!) 

72. AOTE třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2021, vystavují se bez 
matky!Minimální věk 4,5 měsíce.) do 32 inch 

73. AOTE třída Junior hřebci do 33-37 inch ( do dvou let stáří) 
74. AOTE třída Senior hřebci do 34-38 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : AOTE Grand šampion hřebců a rezervní grand šampion  
hřebců 

75. AOTE třída Junior valaši do 33-37 inch ( do dvou let stáří) 
76. AOTE třída Senior valaši do 34-38 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 A1 do 32 inch  

77. Open třída – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako 
kolekce s matkou!) 

78. Open třída- odstávčata klisny ( rok narození 2021, vystavují se bez 
matky!Minimální věk 4,5 měsíce) do 28 inch 

79. Open třída Junior klisny do 31 inch ( do dvou let stáří) 
80. Open třída Senior klisny do 32 inch ( tříleté a starší)  



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

81. Open třída – Hříbata pod klisnou – hřebci ( vystavují se jako 
kolekce s matkou!) 

82. Open třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2021, vystavují se bez 
matky!) do 28 inch 

83. Open třída Junior hřebci do 31 inch ( do dvou let stáří) 
84. Open třída Senior hřebci do 32 inch ( tříleté a starší)  

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

85. Open třída Junior valaši do 31 inch ( do dvou let stáří) 
86. Open třída Senior valaši do 32 inch ( tříleté a starší)  

Tituly :Junior grand šampion valachů, Junior rezervní grand 
šampion valachů 
            Open Grand šampion valachů a rezervní grand šampion  
valachů 
 
Sekce A2 do 34 inch  

87. Open třída – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako 
kolekce s matkou!) 

88. Open třída- odstávčata klisny ( rok narození 2021, vystavují se bez 
matky! Věk minimálně 4,5 měsíce) 

89. Open třída Junior klisny do 33 inch ( do dvou let stáří) 
90. 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 
 

91. Open třída – Hříbata pod klisnou – hřebci ( vystavují se jako 
kolekce s matkou!) 

92. Open třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2021, vystavují se bez 
matky!Věk minimálně 4,5 měsíce) 

93. Open třída Junior hřebci do 33 inch ( do dvou let stáří) 
94. 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 

95. Open třída Junior valaši do 33 inch ( do dvou let stáří) 
96. 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 A1 i A2 
 
 
 
Sekce B od 34- do 38 inch 

97. Open třída – Hříbata pod klisnou – klisny ( vystavují se jako 
kolekce s matkou!) 

98. Open třída- odstávčata klisny ( rok narození 2021, vystavují se bez 
matky! Věk minimálně 4,5 měsíce) do 32 inch 

99. Open třída Junior klisny do 33-37 inch ( do dvou let stáří) 
100. Open třída Senior klisny do 34-38 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 
 

101. Open třída – Hříbata pod klisnou – hřebci ( vystavují se jako 
kolekce s matkou!) 

102. Open třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2021, vystavují se 
bez matky!Věk minimálně 4,5 měsíce) do 32 inch 

103. Open třída Junior hřebci do 33-37 inch ( do dvou let stáří) 
104. Open třída Senior hřebci do 34-38 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 

105. Open třída Junior valaši do 33-37 inch ( do dvou let stáří) 
106. Open třída Senior valaši do 34-38 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 

 
 
NOT AMHA třídy : Otevřená třída pro koně , kteří nemají registraci 
AMHA nebo AMHR, tedy například pro koně s průkazem NMPRS, BMP,  
Minihorse  narození a zapsaní v ČR . Do těchto tříd nesmí Američtí 
miniaturní koně. 
Sekce A1 do 32 inch  

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



108. NOT AMHA - odstávčata klisny ( rok narození 2021, vystavují se 
bez matky!Minimální věk 4,5 měsíce)do 28 inch 

109. NOT AMHA Junior klisny do 31inch ( do dvou let stáří) 
110. NOT AMHA třída Senior klisny do 32 inch ( tříleté a starší)  

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

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

112. NOT AMHA třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2021, vystavují 
se bez matky!Minimální věk od 4,5 měsíce) do 28 inch 

113. NOT AMHA třída Junior hřebci do 31 inch ( do dvou let stáří) 
114. NOT AMHA třída Senior hřebci do 32 inch ( tříleté a starší)  

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

115. NOT AMHA třída Junior valaši do 31 inch ( do dvou let stáří) 
116. NOT AMHA třída Senior valaši do 32 inch ( tříleté a starší)  

Tituly : NOT AMHA Grand šampion valachů a rezervní grand 
šampion  valachů 
 
Sekce A2 do 34 inch  

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

118. NOT AMHA - odstávčata klisny ( rok narození 2021, vystavují se 
bez matky! Minimální věk 4,5 měsíce) 

119. NOT AMHA Junior klisny do 33 inch ( do dvou let stáří) 
120. NOT AMHA třída Senior klisny do 34 inch ( tříleté a starší)  

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

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

122. NOT AMHA třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2021, vystavují 
se bez matky! Minimální věk od 4,5 měsíců) 

123. NOT AMHA třída Junior hřebci do 33 inch ( do dvou let stáří) 
124. NOT AMHA třída Senior hřebci do 34 inch ( tříleté a starší)  

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

125. NOT AMHA třída Junior valaši do 33 inch ( do dvou let stáří) 
126. NOT AMHA třída Senior valaši do 34 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 A1 i A2 
 
Sekce B od 34- do 38 inch 

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



128. NOT AMHA třída- odstávčata klisny ( rok narození 2021, vystavují 
se bez matky!Minimální věk od 4,5 měsíce) do 32 inch 

129. NOT AMHA třída Junior klisny do 33-37 inch ( do dvou let stáří) 
130. NOT AMHA třída Senior klisny do 34-38 inch ( tříleté a starší)  

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

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

132. NOT AMHA třída- odstávčata hřebci ( rok narození 2021, vystavují 
se bez matky!Minimální věk od 4,5 měsíců) do 32 inch 

133. NOT AMHA třída Junior hřebci do 33-37 inch ( do dvou let stáří) 
134. NOT AMHA třída Senior hřebci do 34-38 inch ( tříleté a starší)  

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

135. NOT AMHA třída Junior valaši do 33-37 inch ( do dvou let stáří) 
136. NOT AMHA třída Senior valaši do 34-38 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 

 
 

137. Otevřená haltrová třída pro koně do 38 inch zapsané v RHVK PK 
Minihorse ( registr plemenné knihy minihorse): otevřeno pro klisny, 
hřebce a valachy všech věkových kategorií.  

Tituly:  Grand šampion a reservní grand šampion. 
 

 
 

 
Junior klasik driving : pro koně od 3 let stáří, předvádějící je junior 
do 18 let včetně. Přičemž hřebce smí předvádět junior starší 12ti let.  
Výsledky této třídy se pro přihlášené započítávají do seriálové soutěže 
NPS Cavalletto vozatajský šampionát. 

138 . Junior klasik driving sekce A do 34 inch 
139  Junior klasik driving sekce B od 34 do 38 inch 

Tituly: Junior Grand šampion a Junior reservní grand šampion. Soutěží 
šampioni obou sekcí. 
 
 
 



 
 
Open klasik driving : pro koně od 3 let stáří, předvádějící je starší 
18ti let. Výsledky této třídy se pro přihlášené započítávají do seriálové 
soutěže NPS Cavalletto vozatajský šampionát. 

140. Open klasik driving sekce A do 34 inch 
141 Open klasik driving sekce B od 34 do 38 inch 

Tituly:  Grand šampion a reservní grand šampion. Soutěží šampioni obou 
sekcí. 

 

 

SPECIÁLNÍ VÝSTAVNÍ TŘÍDY  

Speciální výstavní třídy jsou otevřeny pouze pro příslušníky 
následujících nativních britských plemen: Mountain and Moorland 
(MM) plemena, Mountain and Moorland Part-Bred (MMPBr), Irský 
cob, Shire horse, a pro plemeno Minihorse a koně zapsané v RHVK 
PK Minihorse v ČR.  

Účastnící se pony musí být zapsáni v plemenné knize, která odpovídá 
jejich plemenné příslušnosti v ČR, nebo v jakékoliv jiné uznané zahraniční 
PK pro dané plemeno.  

Akce se řídí pravidly Národní pony společnosti pro rok 2022 
http://www.npsinfo.cz/pravidla/pravidla-nps/ .  

1. Mladý vystavovatel: výstavní třída je otevřena pro děti do 
16let, které mohou vystavovat klisny a valachy roční a starší. V 
závislosti na počtu došlých přihlášek bude tato třída rozdělena dle 
věku mladých vystavovatelů. Z tohoto důvodu je možná účast 
jednoho ponyho s více vystavovateli, kteří budou rozděleni do 
příslušných věkových skupin. Předvádějící musí mít předepsaný 
výstavní oděv, bezpečnostní přilba je u dětí do 14 let povinná. Pony 
se předvádí na ohlávce nebo uzdečce.  

2. Lead Rein: výstavní třída je otevřená pro děti od 3 do 9 let 
na poníkovi vedeném vodičem. Výsledky této třídy jsou 
započítávány do hodnocení NPS Lead Rein poháru 2022. 

A. Kategorie pro shetlandské pony 



B. Kategorie pro ostatní MM plemena a MMPBr: tato 
kategorie je otevřena pro pony MM plemen (s výjimkou 
shetlandských pony) a MMPBr. 

C. kategorie Nadějí: tato kategorie je otevřena pouze pro děti 
účastnící se Lead Rein tříd prvním a druhým rokem, které 
startují na ponících plemen MM a MMPBr. 

3. First Ridden – třída pro děti do 12 let: V této výstavní třídě je 
povolen start na klisnách a valaších 4letých a starších do KVH 137 
cm včetně. Výstroj koně a jezdce dle pravidel NPS, odkaz viz výše. 
Dvojice (jezdec a kůň) startující v této třídě nemůže startovat ve 
třídě 4 – Junior Ridden, nebo ve třídě 5 – Open Ridden. 

4. Junior Ridden – třída pro děti a juniory do 16 let: V této 
výstavní třídě je povolen start na klisnách a valaších 4letých a 
starších bez omezení KVH. Výstroj koně a jezdce dle pravidel NPS, 
odkaz viz výše. Dvojice (jezdec a kůň) startující v této třídě nemůže 
startovat ve třídě 3 – First Ridden, nebo ve třídě 5 – Open Ridden. 

5. Open Ridden: V této výstavní třídě je povolen start na klisnách, 
hřebcích a valaších 4letých a starších výše uvedených plemen, bez 
omezení KVH. Věk jezdců je omezen pouze při jízdě na hřebcích (viz 
pravidla NPS). Výstroj koně a jezdce dle pravidel NPS, odkaz viz 
výše. Dvojice (jezdec a kůň) startující v této třídě nemůže startovat 
ve třídě 3 – First Ridden, nebo ve třídě 4 – Junior Ridden. 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

Sportovní soutěže jsou otevřeny pro účastníky bez omezení 
plemenné příslušnosti a pro koně a pony bez PP, není-li uvedeno 
jinak. Upozorňujeme účastníky, že i sportovní třídy jsou součástí 
výstavy. Je proto nutné dodržet požadavek na čisté a slušné 
oblečení i zde. Účastníkům ve znečištěném oblečení, špagetových 
tílkách, elastických kalhotách, nevhodné obuvi apod. nebude 
povolen start. 

1. Trail na ruce: Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy 
dvouleté a starší. Vodič vede koně po stanovené trase, která 
obsahuje minimálně 4 a maximálně 10 překážek. Dvojice plní v 
průběhu trasy dané úkoly. Soutěž probíhá dle pravidel NPS pro 
Trail na ruce. Výsledky této třídy se započítávají do NPS NAES 
Trail šampionátu. 

A) Trail pro děti do 9 let 
B) Trail pro děti a juniory 10-18 let 



C) Trail pro dospělé 

2. Vozatajský parkur: Třída je otevřena pro klisny, hřebce a 
valachy čtyřleté a starší. Dvoukolová soutěž přístupná pro jedno i 
dvojspřeží s povozy bez omezení. Při prezentaci bude změřen 
rozchod kol a překážky pak budou upraveny v souladu s pravidly 
NPS (u koní zapřažených v kočáru Traverse se vzdálenost počítá 
od nejširšího místa povozu). Hodnocení dle pravidel NPS. 
Výsledky se započítávají do hodnocení NPS Cavalletto 
vozatajského šampionátu (CVŠ). 

A) Děti: (do 12 let, spřežení účastnící se této kategorie 
nemohu startovat zároveň v kategorii Junior)  

B) Junior: (pro vozataje do 18 let) 

C) Senior: (pro vozataje od 19 let) 

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

 Kavaletový parkur pro děti do 9 let: výška překážek 
je pro první i druhé kolo do 30 cm. Ve druhém kole se 
měří čas. 

 Jumping pro koně do KVH 87 cm: výška překážek pro 
první kolo je 45 cm, výška překážek pro druhé kolo je 
50 cm + čas. 

 Junior (do 18 let) 

 Senior (pro dospělé) 

 Jumping pro koně od KVH 88 cm do KVH 97 cm: 
výška překážek pro první kolo je 50 cm, výška překážek 
pro druhé kolo je 55 cm + čas. 

 Junior (do 18 let) 

 Senior (pro dospělé) 

 Jumping pro koně od KVH 98 cm do KVH 125 cm: 
výška překážek pro první kolo je 55 cm, výška překážek 
pro druhé kolo je 60 cm + čas. 

 Junior (do 18 let) 

 Senior (pro dospělé) 

 

Uzávěrka přihlášek: 20. 5. 2022. Online přihlášky najdete na 
www.achmk.cz , odeslat je bude možné, pouze s kopií potvrzení o 
zaplacení ( obrázek nesmí být větší než 1mega, jinak se přihláška 
neodešle. Bez potvrzení o zaplacení nebude přihláška přijata.    



Startovné je třeba uhradit na účet pořadatele ACHMK, číslo účtu: 
107-7408240237 / 0100. Variabilní symbol 04062022.  

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

 

 

Startovné:  

pro členy NPS, ACHMK a CACP: 250,- Kč / start 

pro nečleny NPS, ACHMK a CACP: 350,- Kč / start  

Storno startovného: Prosíme zasílat závazné přihlášky a platby, 
startovného. Startovné se nevrací. 
 Do data uzávěrky, lze poplatky převést na jiného koně, ale v případě 
neúčasti přihlášeného koně, nebo majitele, nebude vráceno. Děkujeme za 
pochopení. 
 

Ustájení:  možnost bezplatně postavení ohrádek nad opracovištěm, 
pouze za dodržení 100% úklidu po skončení akce. 

Ubytování:  Farma Zahradnice http://www.zahradnice.cz/ 

Časový plán 

Časový plán a čas veterinární přejímky budou upřesněny později. 
Předpokládaný čas zahájení akce je cca 9:00. Čas je pouze orientační 
a může se změnit. 

Všeobecné podmínky: 

Akce bude probíhat v souladu s opatřeními vyhlášenými Ministerstvem 
zdravotnictví ČR v době konání akce. 

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.   

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. 

Při naplnění kapacity jednotlivých tříd si pořadatel vyhrazuje právo 
nepřijímat další přihlášky. Subjekt nebo účastník zasílající přihlášku 
do naplněné třídy bude informován o jejím nepřijetí e-mailem. 

Veterinární podmínky: Kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce 
koní) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v 
imunitě. Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před 
konáním svodu. Kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční 
anemii koní s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 12 
měsíců. Koně nesplňující veterinární podmínky stanovené KVS, nebudou 
vpuštěni do areálu.   

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníků akce „Velká 
cena Cavalletto 2022“  
konané dne 4.6.2022 

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů a 
fotografií Vás a dětí v níže uvedeném rozsahu.  

Asociace chovatelů miniaturních koní, z.s. (U Hřebčince 479, Budějovické Předměstí, 
397 01 Písek, IČ: 27042481) 

a 

Národní pony společnost, z.s. (Sarajevská 1614/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2, 
IČ: 06507191) a  

dále jen (“pořadatelé“) 

v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) si Vás pořadatel dovoluje 
informovat o zpracování osobních údajů Vás a Vašich dětí v rámci akce „Velká cena 
Cavalletto – Opřetice 2022“. 

Pořadatelé zpracovávají osobní údaje Vás a dětí v souladu s právními předpisy České 
republiky a Evropské unie a dbají na maximální ochranu těchto osobních údajů a 
dodržování svých povinností podle GDPR. 

 Účel zpracování, shromažďované údaje, tituly pro zpracování a délka 
uchovávání 

V rámci výše zmíněné akce jsou za účelem tvorby katalogu, publikace výsledků a 
publikace online a tištěných článků zpracovávány následující údaje: 



·         jméno a příjmení kontaktní osoby, 
·         jméno, příjmení a rok narození účastníka, 

Pořadatelé zpracovávají rovněž fotografie a videa účastníků akce " Velká cena 
Cavalletto 2022". Fotografie a videa budou umístěny na internetových stránkách, 
případně použity za účelem publikace on-line nebo tištěných materiálů o výše zmíněné 
akci. Účelem tohoto zpracování je propagace činnosti pořadatelů. Je možno kdykoliv 
písemně požádat o vyškrtnutí z tohoto zpracování, a to na e-mailu bohemia-
acro@seznam.cz . Osobní údaje budou uchovávány po dobu 15 let. 
 
 



 


