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II. Národní šampionát speciálních výstavních tříd a finále 
Lead Rein Poháru 2019 

Pořadatel: Národní pony společnost, z.s. ve spolupráci s ASCHK ČR a za 
podpory Výstaviště Lysá nad Labem. 

Termín a místo: 22. 9. 2019 výstaviště Lysá nad Labem 

Posuzovatelka: paní Jacqueline Beatham, Velká Británie 

Stevard: Rafífa Hamoudová 

Komentátor: Kristina Šmejkalová 

Ředitel akce: Klára Voctářová  

Třídy jsou otevřeny pro příslušníky Mountain and Moorland (MM) 
plemen, MMPBr, Minihorse a koně zapsané v RHVK PK Minihorse, 
pokud není uvedeno jinak. 

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 M+M 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. 

Akce se řídí pravidly Národní pony společnosti pro rok 2019. Pravidla jsou 
k dispozici zde: http://www.npsinfo.cz/pravidla/pravidla-nps/   
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a) Speciální výstavní třídy:  
 

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. 

Z každé věkové skupiny postoupí dva nejlepší mladí 
vystavovatelé do finále, ve kterém se utkají o Cenu ASCHK pro 
nejlepšího mladého vystavovatele. Účast ve finále je možná 
pouze s ponym, se kterým se vystavovatel kvalifikoval 
v základním kole. Pokud se tedy do finále kvalifikují dva mladí 
vystavovatelé se stejným poníkem, může nastoupit pouze jeden 
z nich. 

2. Závěrečné kolo Lead Rein poháru – dle pravidel Lead Rein 
poháru 
a) LR třída pro shetlandské pony 
b) LR třída pro ostatní malá MM plemena a MMPBr  
c) LR třída nadějí 

Po skončení tříd proběhne vyhlášení Lead Rein šampiona 
a vicešampiona každé třídy. Šerpy a poháry pro šampiona a 
vicešampiona třídy „ostatní MM plemena a MMPBr“ a třídy 
Nadějí věnuje NPS. Šerpy a poháry pro šampiona a 
vicešampiona shetlandských pony věnuje SCHSHP. Následně 
proběhne Finále Lead Rein poháru 2019 do kterého se kvalifikují 
Lead Rein Šampion a vicešampion třídy a) a b). Finále hodnotí 
komise složená z posuzovatele a jednoho až dvou zástupců 
delegovaných NPS. Vítěz finále získá titul Overall Lead Rein 
šampion 2019, druhý umístěný získá titul Overall Lead Rein 
vicešampion 2019.  

3. First Ridden – začínající jezdec (pro děti do 12let). V této 
výstavní třídě je povolen start na klisnách a valaších 4letých 
a starších do KVH 137 cm. Předepsán je korektní jezdecký oděv 
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jezdce dle pravidel NPS. Povinná je tříbodová bezpečnostní 
přilba, uzdečka s udidlem a nánosníkem (bez podpínacího 
řemínku) a sedlo v anglickém stylu. Povolená udidla jsou 
stihlová, oliva, déčko (nelomené, jednou nebo dvakrát lomené).  
a) FR pro shetlandské pony, dartmoorské pony a 

exmoorské pony (S/D/E)  
b) FR třída pro ostatní MM plemena a MMPBr 

b) Sportovní soutěže 

1. Jízda zručnosti pro děti do 9 let na poníkovi vedeném 
vodičem: třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté 
a starší a probíhá dle pravidel jízdy 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 jízdy zručnosti 
na oprati.  

Uzávěrka přihlášek: 2. 9. 2019 Přihlášky zasílejte společně s potvrzením 
o úhradě na e-mail: prihlaska.vystava@seznam.cz. Přihlášky bez potvrzení 
o úhradě nebudou přijaty.  

Startovné je třeba uhradit do 2. 9. 2019 na účet pořadatele 
č. 2801331271/2010, variabilní symbol 2209+členské číslo 
(nečlenové VS 220900) bez uhrazeného startovného nebude 
přihláška přijata. Do poznámky uvádějte jméno přihlašovatele. 

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

Startovné: 

Speciální výstavní třídy          Člen NPS 250,- Kč / start 

                                           Nečlen NPS 350,- Kč / start 

Boxy                                    bez poplatku 

 počet požadovaných boxů uvádějte v přihlášce, podle počtu boxů 
poskytnutých výstavištěm Vás budeme informovat, zda můžeme 
Vašemu požadavku vyhovět.  
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Storno startovného: do uzávěrky přihlášek se vrací 100 % startovného. 
Po uzávěrce přihlášek se startovné nevrací.      

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.   

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 posuzovatele, stevarda, 
nebo ředitele akce) 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. Informace o naplnění kapacity bude zveřejněna 
na stránkách NPS. Subjekt nebo účastník zasílající přihlášku do naplněné 
třídy bude informován o jejím nepřijetí e-mailem. 

Veterinární podmínky: Koně musí mít platný průkaz, platné vakcinační 
schéma a vyšetření krve na AIE dle podmínek KVS pro svody koní 2019.  

Časový plán 

PŘI PARKOVÁNÍ DBEJTE PROSÍM INSTRUKCÍ PRACOVNÍKŮ VÝSTAVIŠTĚ 

8.00 – 9.00 Veterinární přejímka a prezentace u stánku NPS 
na venkovním předvadišti 

 9:30 zahájení akce 

Od 10:00 - Mladý vystavovatel – Cena ASCHK pro nejlepšího mladého 
vystavovatele 

 - závěrečné kolo Lead Rein poháru SHP 

 - závěrečné kolo Lead Rein poháru třída pro ostatní malá 
MM plemena a MMPBr 

 - závěrečné kolo Lead Rein poháru Naděje 
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 - Finále Lead Rein poháru 

 - First Ridden S/D/E 

- First Ridden ostatní MM a MMPBr 

 - Jízda zručnosti s vodičem 

 - Jízda zručnosti na oprati 

 

 
 


