III. Šampionát nativních britských plemen
Jízdárna Lhota
Pořadatel: Jezdecký klub dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav, z.s. – Jízdárna Lhota ve spolupráci s Národní pony
společností, z.s., ACHMK a ASCHK ČR.
Termín a místo: 4. 5. 2019, Jízdárna Lhota u Staré Boleslavi.
Posuzovatel: paní Jane Somerset, Velká Británie
Rozhodčí drezurní soutěže: paní Michaela Pavlisová
Rozhodčí sportovních soutěží: Tereza Horvátová
Ringsteward: Rafífa Hamoudová
Hlasatelka: Iveta Lewingerová
Ředitel akce: Klára Voctářová
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.
Do MM plemen patří následující plemena: Shetlandský pony, Velšská
plemena pony a cob, Dartmoorský pony, Exmoorský pony, Fellský pony,
Connemara, New Forest pony, Daleský pony a Highlandský pony.
Do kategorie MMPBr patří následující plemena: Welsh Part-Bred (WPBr):
minimální podíl 12,5 % registrované velšské krve, Part-Bred Connemara
(PBConn): minimální podíl 25 % registrované connemara krve, Part-Bred
Dartmoor (PBD): minimální podíl 12,5 % registrované dartmoorské krve,
Part-Bred New Forest (PBNF): minimální podíl 25 % registrované New
Forest krve a Part-Bred Dales (PBDal): minimální podíl 25 % registrované
daleské krve. V rámci kategorie MMPBr lze vystavovat výše uvedená zvířata
zapsaná ve kterékoliv uznané MM české i zahraniční plemenné knize, nebo

v plemenné knize ČSP s požadovaným prokazatelným podílem příslušné
registrované MM krve.
Úprava Mountain and Moorland plemen a MMPBr dle doporučení uvedených
v pravidlech NPS. Minihorse dle pravidel ACHMK.
Sportovní soutěže jsou otevřeny pro účastníky bez omezení
plemenné příslušnosti a pro koně a pony bez PP.
Akce se řídí pravidly Národní pony společnosti pro rok 2019
http://www.npsinfo.cz/pravidla/pravidla-nps/ . Minihorse driving se řídí
pravidly ACHMK https://www.achmk.cz/.

a) Speciální výstavní třídy: Přihlášky do seriálových soutěží Lead
Rein pohár a jednotlivých šampionátů, jsou v případě zájmu
k dispozici
ZDARMA
na
stránkách
NPS
https://www.npsinfo.cz/serialove-souteze/

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.
A. 1. kolo Lead Rein poháru, kategorie shetlandský
pony:
viz
pravidla
Lead
Rein
poháru
http://www.npsinfo.cz/serialove-souteze/lead-reinpohar/
B. 1. kolo Lead Rein poháru, kategorie ostatní malá
MM plemena a MMPBr: viz pravidla Lead Rein poháru
http://www.npsinfo.cz/serialove-souteze/lead-reinpohar/
C. 1. kolo Lead Rein poháru, kategorie Nadějí: viz
pravidla
Lead
Rein
poháru
http://www.npsinfo.cz/serialove-souteze/lead-reinpohar/

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. Výsledky z této třídy jsou pro dvojice přihlášené
do First Ridden Šampionátu 2019 započítávány do hodnocení
FRŠ. 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. Výsledky z této třídy jsou pro dvojice
přihlášené do Junior Ridden Šampionátu 2019 započítávány do
hodnocení JRŠ. 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. Výsledky z této třídy jsou pro
dvojice přihlášené do Open Ridden Šampionátu 2019
započítávány do hodnocení ORŠ. Dvojice (jezdec a kůň)
startující v této třídě nemůže startovat ve třídě 3 – First Ridden,
nebo ve třídě 4 – Junior Ridden.

6. Working Hunter Pony: Výsledky z této třídy jsou pro
přihlášené dvojice započítávány do hodnocení NPS Working
Hunter Pony Šampionátu 2019 – Ceny Jízdárny Lhota.
A) Novice WHP: třída je otevřena pro děti do 12 let na klisnách
a valaších čtyřletých a starších do KVH 137 cm. Skokovou
fázi je nutné absolvovat ve cvalu. Dvojice startující v této
třídě se nemůže účastnit třídy 6B.
B) WHP do 122 cm: třída je otevřena pro jezdce na klisnách,
hřebcích a valaších čtyřletých a starších
C) WHP 123–137 cm: třída je otevřena pro jezdce na klisnách,
hřebcích a valaších čtyřletých a starších
D) WHP 138–148 cm: třída je otevřena pro jezdce na klisnách,
hřebcích a valaších čtyřletých a starších
E) WHP pro koně nad 148 cm: třída je otevřena pro jezdce
na klisnách, hřebcích a valaších čtyřletých a starších
Třídy 6 B, C, D a E budou vypsány jako handicap.

7. Minihorse Driving: třída je otevřena pro příslušníky
plemene Minihorse a koně zapsané v RHVK PK Minihorse. Pro
dvojice přihlášené do Cavalletto vozatajského šampionátu
(CVŠ) jsou výsledky započítávány do hodnocení CVŠ. Probíhá
dle pravidel ACHMK pro Driving.
A) Minihorse sekce A:
1. Junior (pro vozataje do 18 let)
2. Senior (pro vozataje od 19 let)
B) Minihorse sekce B:
1. Junior (pro vozataje do 18 let)
2. Senior (pro vozataje od 19 let)

8. Driving: tato třída je otevřena pro příslušníky MM plemen a
MMPBr. Pro dvojice přihlášené do Cavalletto vozatajského
šampionátu (CVŠ) jsou výsledky započítávány do hodnocení
CVŠ. Probíhá dle pravidel NPS pro SVT Driving.

b) Sportovní soutěže: Sportovní soutěže jsou otevřeny pro
účastníky bez omezení plemenné příslušnosti a pro koně a
pony bez PP. 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. Jízda zručnosti s vodičem pro děti do 9 let: Třída je otevřena
pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší a probíhá dle pravidel
NPS pro jízdu zručnosti pro děti do 9 let na poníkovi vedeném
vodičem.

2. Jízda zručnosti na oprati: Třída je otevřena pro klisny, hřebce a
valachy tříleté a starší a probíhá dle pravidel NPS pro jízdu
zručnosti na oprati

3. Vozatajský parkur: Dvoukolová soutěž přístupná pro jedno i
dvojspřeží s povozy bez omezení. Při prezentaci bude změřen
rozchod kol a překážky pak budou upraveny na šířku rozchodu kol
+ 20 cm. Hodnocení dle pravidel NPS. Pro dvojice přihlášené do
Cavalletto vozatajského šampionátu (CVŠ) jsou výsledky
započítávány do hodnocení CVŠ. Součástí kurzu bude i maratonová
překážka, proto prosím věnujte pozornost povinné výstroji jezdce
(povinná tříbodová jezdecká helma i pro vozataje a přísedící starší
18 let, povinná i bezpečnostní vesta či chránič páteře).
A) Kategorie Junior (pro vozataje do 18 let)
B) Kategorie Senior (pro vozataje od 19 let)

4. Drezurní úloha NPS 2019: Třída je otevřena pro klisny, hřebce
a valachy čtyřleté a starší a probíhá dle pravidel NPS.

5. Skoková soutěž s postupným vylučováním: Třída je otevřena
pro klisny, hřebce a valachy čtyřleté a starší a probíhá dle pravidel
NPS.
Uzávěrka přihlášek: 15. 4. 2019. Přihlášky zasílejte společně
s potvrzením o zaplacení na e-mail: prihlaska.vystava@seznam.cz. Bez
potvrzení o zaplacení nebude přihláška přijata.
Startovné je třeba uhradit do 15. 4. 2019 na účet pořadatele číslo
263712341/0300, variabilní symbol 040519. Bez uhrazeného
startovného nebude přihláška přijata.
Upozorňujeme soutěžící, že přihlášky došlé po uzávěrce nebudou
moci být z technických důvodů přijaty.
Startovné: 200,- Kč / start pro členy Národní pony společnosti
300,- Kč / start pro nečleny Národní pony společnosti
Storno startovného: do uzávěrky přihlášek se vrací 100 % startovného.
Po uzávěrce přihlášek se startovné nevrací.
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:
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.
V případě nedostatečného počtu přihlášených je pořadatel oprávněn
kategorie / třídy sloučit nebo zrušit.
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 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 12 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.

