2. Česká výstava plemene český sportovní pony
Svod klisen a výkonnostní zkoušky plemene ČSP

Pořadatel : Jezdecká stáj U ryzáčka, zs.
Termín a místo : 29.9.2018 – sobota , areál JS U ryzáčka, Straškov – Vodochody 21, 411 84
Organizátor akce : Ing.Pavlisová Michaela, e-mail: u.ryzacka@gmail.com, tel. 775 177 102

Posuzovatel: radou PK ČSP určení – A.Odložil, L.Ziegel
Posuzovatel drivingových a trailových soutěží : P.Šarochová
Komentátor: Iveta Lewingerová
Ring steward: Rafifa Hamoudová
Koordinátor akce: Ing.Pavlisová Michaela

Výstavní třídy na ruce
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Roční pony ČSP
Dvouletí pony ČSP
3- 4 leté klisny ČSP a klisny zapsané do PK ČSP + 3 - 4 letí valaši ČSP
5 – ti leté a starší klisny ČSP a klisny zapsané do PK ČSP
Hříbata ČSP narozená 2018
3 – 4 letí hřebci ČSP *
5 – ti letí a starší hřebci ČSP a hřebci působící v plemenitbě ČSP *

třídy označené * se v případě malého počtu vystavovaných koní sloučí do jedné VT

ŠAMPIONÁT VÝSTAVNÍCH TŘÍD NA RUCE
Všichni Šampioni a Vicešampioni kategorií 1 - 7 postupují do šampionátu výstavy. V šampionátu výstavy
bude uděleno ocenění Šampion výstavy a Reserve šampion výstavy.

Speciální výstavní třída :
-

Otevřená drivingová třída : tato třída je přístupná pro pony a koně bez omezení a řídí se
pravidly SCHSHP pro výstavní třídy Mladý vystavovatel, Lead Rein, First Ridden, Open Ridden a
Driving ( http://www.svtinfo.cz/Ulohy.html ).
Všechny zápřahové třídy jsou otevřeny pro klisny, hřebce a valachy 4leté a starší (pokud není
uvedeno jinak). Kůň musí být zapřažen v korektním postroji, udidlo je v této třídě povinné.

-

Open ridden : tato třída je přístupná pro pony do 148cm bez omezení a řídí se pravidly SCHSHP
pro výstavní třídy - http://www.svtinfo.cz/Open-Ridden.html.

Sportovní soutěže :
-

-

Driving parkur – Soutěž přístupná pro vozataje juniory i seniory a pro jedno i dvojspřeží s povozy
bez omezení. Při prezentaci bude změřen rozchod kol a překážky pak budou upraveny na šířku
rozchodu kol + 30 cm. Oděv vozataje – společenský včetně pokrývky hlavy. Pro vozataje do 18-ti
let je povinná bezpečnostní přilba.
Trail na ruce : pro děti do 9 let. Probíhá dle pravidel Trailu (http://www.svtinfo.cz/Sportovnisouteze.html) – otevřená soutěž pro všechny pony do 148 cm
Trail na ruce : pro děti 10 -12 let
Jízda zručnosti s vodičem : pro děti do 9 let
Jízda zručnosti : pro děti do 12 let bez vodiče
Tyto soutěže jsou otevřeny pro všechny pony do 148cm !! Všechny tyto soutěže probíhají dle
pravidel pro speciální výstavní třích - http://www.svtinfo.cz/Pravidla.html

➢ Uzávěrka přihlášek: 1. 9. 2018. Přihlášky zasílejte na e-mail: u.ryzacka@gmail.com
Upozorňujeme soutěžící, že přihlášky došlé po uzávěrce nebudou moci být z technických důvodů
přijaty.
Startovné je třeba uhradit do 1.9. 2018 na účet pořadatele číslo 2000970583/2010 . Bez
uhrazeného startovného nebude přihláška přijata!
➢ Přihlášky k výkonnostním zkouškám a svodu na
http://www.cspony.estranky.cz/clanky/dokumenty-ke-stazeni/
zašlete na u.ryzacka@gmail.com
➢ Startovné:
Výstavní třídy na ruce:
- hříbě: 100 Kč
- první kůň 300 Kč / start, 2. a další 200,- Kč / start
- Ostatní 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.
➢ Časový plán
Při parkování dbejte prosím instrukcí pracovníků areálu.
Časový plán a místo veterinární přejímky budou upřesněny později.
Předpokládaný čas zahájení akce je
10:00 – 12:00 svod a výkonnostní zkoušky klisen a souběžně bude zahájena sportovní část
13:00 – 18:00 výstava
Čas je pouze orientační a může se změnit. Přesné informace obdrží všichni přihlášení e-mailem po datu
uzávěrky přihlášek. Aktualizace bude dále zveřejněna na FCB : Oblastní výstava - Český sportovní pony a
přehlídka plemen pony

➢ 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.
V případě nedostatečného počtu přihlášených je pořadatel oprávněn kategorie / třídy sloučit nebo zrušit.
V případě vysokého počtu přihlášek může pořadatel vybrané kategorie / třídy dle potřeby rozdělit.
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.
V případě, že by se výstava z objektivních příčin nekonala (nákaza apod.), budou poplatky použity k
uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.
Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené koněm či vystavovatelem, za úhyn či zranění koně. Musí být
dodržována ustanovení zák. ČNR č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání ve znění platných předpisů
v celém rozsahu.

