3.česká výstava plemene Český sportovní pony
Svod klisen a výkonnostní zkoušky plemene ČSP

Pořadatel: JS U ryzáčka, z.s. , www.uryzacka.cz
Termín a místo konání: 28.9.2019, Straškov-Vodochody 21
Posuzovatelé výstavních tříd na ruce: budou delegování RPK SCHČSP
Posuzovatelka speciálních výstavních tříd: paní Alex Kelly, panel British Connemara Pony
Society a panel NPS
Ringsteward: Rafífa Hamoudová
Hlasatelka: paní Iveta Lewingerová
Ředitel akce: Michaela Pavlisová, e-mail: u.ryzacka@gmail.com, tel. 775 177 102
Informace o akci:

https://www.facebook.com/events/337181567143283/,

www.uryzacka.cz, https://www.npsinfo.cz/kalendar-akci/vystavy/

a) Výstavní třídy na ruce pro ČSP: třídy jsou přístupné pro příslušníky plemene
ČSP, pro klisny zapsané do PK ČSP a pro hřebce působící v plemenitbě ČSP.
Otevřeny budou následující třídy:
A. HŘÍBATA POD MATKOU
B. ROČNÍ PONY
C. DVOULETÍ PONY
D. KLISNY A VALAŠI TŘÍLETÍ A ČTYŘLETÍ
E. KLISNY A VALAŠI PĚTILETÍ A STARŠÍ
F. HŘEBCI TŘÍLETÍ A ČTYŘLETÍ*
G. HŘEBCI PĚTILETÍ A STARŠÍ*

Třídy označené * se v případě malého počtu vystavovaných koní sloučí do jedné
výstavní třídy.
První dva ze tříd A–G, postupují do šampionátu výstavy, kde bude uděleno ocenění
Šampion výstavy a Reserve šampion výstavy. Šampion výstavy a Reserve šampion

výstavy postupují do Supreme šampionátu výstavy, kde se utkají s Overall šampionem
a Overall vicešampionem 1. české výstavy plemene Connemara o titul Supreme
šampion a Supreme vicešampion 2019.
Koně budou předváděni v kroku a klusu

b)

Speciální

výstavní

třídy:

Tyto třídy se řídí pravidly NPS
https://www.npsinfo.cz/pravidla/pravidla-nps/, pokud není uvedeno jinak. Speciální
výstavní třídy jsou otevřeny pro příslušníky Mountain and Moorland plemen, Mountain
and Moorland part-bred, České sportovní pony a Minihorse, nebo koně zapsané v RHVK
PK Minihorse.

1. Mladý vystavovatel: výstavní třída je otevřena pro děti do 16let, které
mohou vystavovat klisny a valachy roční a starší. Tato třída může být
v případě dostatečného počtu účastníků rozdělena dle věku a počtu mladých
vystavovatelů na více oddělení. Předvádějící musí mít předepsaný výstavní
oděv, děti do 14 let včetně bezpečnostní přilbu (bez ohledu na vystavované
plemeno). Pony se předvádí na výstavní ohlávce nebo uzdečce.

2. 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, rajtky jsou povoleny i v bílé barvě. Uzdečka
s udidlem je povinná, nánosník pouze anglický, nebo kombinovaný bez
podpínacího řemínku. Jsou povolena stihlová udidla (klasické stihlo, Baucher,
roubíkové, roubíkové typ Fulmer), dále oliva a déčko. Všechna udidla jsou
povolená ve variantách nelomená, jednou, nebo dvakrát lomená. Udidla mohou
být kovová, plastová, nebo gumová. Ostruhy nejsou povoleny, maximální
délka biče je 76 cm. Podsedlové dečky se doporučují vykrojené. Po jezdcích
bude požadováno předvedení v kroku, klusu a cvalu ve skupině a v kroku,
klusu, cvalu a prodlouženém cvalu v individuálním předvedení. Vzorová OR
úloha je k dispozici ZDE https://www.svtinfo.cz/serialove-souteze/vzory-ulohve-svt/.

3. Driving: V této výstavní třídě je povolen start s klisnami, hřebci a valachy
4letými a staršími. Probíhá dle pravidel NPS pro SVT Driving.

c) Sportovní soutěže: sportovní soutěže jsou vypisovány společně pro 1.českou
výstavu plemene Connemara a 3.českou výstavu plemene ČSP. Přihlašujte se tedy,
prosím, prostřednictvím pouze jedné z akcí. Sportovní soutěže probíhají dle pravidel NPS
https://www.npsinfo.cz/pravidla/pravidla-nps/. Sportovní soutěže jsou otevřeny pro
příslušníky Mountain and Moorland plemen, Mountain and Moorland part-bred, České

sportovní pony a Minihorse, nebo koně zapsané v RHVK PK Minihorse bez omezení
KVH a pro pony bez PP do KVH 148 cm.

1. Vozatajský parkur: Dvoukolová soutěž přístupná pro jedno i dvojspřeží

2.
3.
4.

5.

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.
Otevřeno pro klisny, hřebce a valachy čtyřleté a starší.
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.
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.
Trail na ruce: Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy dvouleté a starší
a probíhá dle pravidel NPS pro Trail (na ruce)
 Trail pro děti do 9 let
 Trail pro juniory 9-18 let
Jízda zručnosti bez vodiče pro děti do 12 let: Třída je otevřena pro klisny,
hřebce a valachy tříleté a starší a bude hodnocena dle pravidel NPS pro jízdu
zručnosti pro děti do 9 let na poníkovi vedeném vodičem.

Uzávěrka přihlášek: 20.9.2019. Přílohou přihlášky musí být i potvrzení o zaplacení
startovného. Bez potvrzení o zaplacení nebude přihláška přijata.
Startovné je třeba uhradit na účet pořadatele, číslo účtu: 2000970583/2010. Variabilní
symbol 2019111 / do poznámky jméno koně/.
Upozorňujeme soutěžící, že přihlášky došlé po uzávěrce nebudou moci být z technických
důvodů přijaty
Startovné:
Výstavní třídy na ruce:
- hříbě: 100 Kč
- první kůň 300 Kč / start, 2. a další 200,- Kč / start
- Speciální výstavní třídy a sportovní soutěže: 200 Kč / start
Ustájení: k dispozici omezený počet boxů, cena 300 Kč / box. V případě zájmu zašlete
požadavek na ustájení společně s přihláškou, budeme Vás obratem informovat, zda můžeme
Vašemu požadavku vyhovět.
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 oba dva dny 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 velkého počtu přihlášených je pořadatel oprávněn kategorie / třídy rozdělit.
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.

