
NPS First Ridden Šampionát 2019 – NPS Junior Ridden 
Šampionát 2019 a NPS Open Ridden Šampionát 2019 

Seriálové speciální výstavní třídy pořádané pod záštitou Národní pony 
společnosti za podpory pořadatelů jednotlivých kol a ASCHK ČR.  

FRŠ, JRŠ a ORŠ jsou otevřeny pro následující nativní britská plemena: Mountain 
and Moorland (MM) plemena, MMPBr, Irský cob a Shire horse. 

V rámci kategorie MMPBr se lze účastnit se zvířaty zapsanými ve kterékoliv 
uznané MM české i zahraniční plemenné knize, nebo v plemenné knize ČSP 
s požadovaným prokazatelným podílem příslušné registrované MM krve (WPBr 
a Part Bred Dartmoor 12,5 %, Part Bred Connemara, Part Bred New Forest a Part 
Bred Dales 25%). 

FRŠ, JRŠ a ORŠ se řídí pravidly Národní pony společnosti (dále jen NPS) pro 
speciální výstavní třídy. Plné znění těchto pravidel naleznete na 
http://www.npsinfo.cz/pravidla/pravidla-nps/  

Jednotlivá kola se budou konat na následujících akcích:  

 4.5.2019 – III. šampionát nativních britských plemen – Jízdárna Lhota 
 2.6.2019 – II. Countryside pony show – Královice 
 23.6.2019 – Velká cena Cavalletto, Opřetice 
 10.8.2019 – II. Národní šampionát speciálních výstavních tříd,  
 7.9.2019 – Working Hunter Show – Jízdárna Lhota 

Do celého seriálu je možné se přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Uzávěrka 
přihlášek na určité kolo FRŠ, JRŠ nebo ORŠ je shodná s termínem uzávěrky 
stanoveným pořadatelem kola. Dvojice (jezdec + kůň) může v daném kole 
startovat pouze v jednom ze šampionátů. Přihláška se považuje za platnou až 
po doručení potvrzení o přijetí přihlášky. Přihlášky zasílejte na adresu: 
prihlaska.vystava@seznam.cz    

Na jednotlivá kola se účastníci přihlašují u pořadatelů jednotlivých akcí!!! 

Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech sbírá dvojice (jezdec + kůň) body 
dle následující tabulky, zvlášť ve speciální výstavní třídě First Ridden, zvlášť ve 
speciální výstavní třídě Junior Ridden a zvlášť ve speciální výstavní třídě Open 
Ridden: 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. a další 
Počet bodů 6 5 4 3 2 1 



- Body z jednotlivých kol se sčítají. Po ukončení posledního kola se výsledky 
každé speciální výstavní třídy zvlášť sečtou a vyhodnotí. 

- V případě rovnosti bodů se určí pořadí na základě výsledků z posledního 
vypsaného kola. 

- První a druhý z finále NPS First Ridden Šampionátu získají titul NPS First 
Ridden šampion a NPS First Ridden vicešampion pro rok 2019. 

- První a druhý z finále NPS Junior Ridden Šampionátu získají titul NPS Junior 
Ridden šampion a NPS Junior Ridden vicešampion pro rok 2019. 

- První a druhý z finále NPS Open Ridden Šampionátu získají titul NPS Open 
Ridden šampion a NPS Open Ridden vicešampion pro rok 2019. 

- Pokud bude v některém z kol vysoký počet přihlášených, může pořadatel 
třídu rozdělit na dvě a více skupin. V tomto případě se bude konat finále, 
do kterého postoupí z každé skupiny nejlepší umístění tak, aby celkový 
počet finalistů byl 6 dvojic. Mezi finalisty se rozdělí body způsobem, který 
je uvedený v tabulce. Ostatní účastníci obdrží 1 bod. 

Podmínky účasti: 

- NPS First Ridden Šampionát: otevřeno pro jezdce do 12 let na výše 
uvedených plemenech, klisnách a valaších 4letých a starších, do KVH 
137 cm. 

- NPS Junior Ridden Šampionát: otevřeno pro jezdce do 16 let na výše 
uvedených plemenech, klisnách a valaších 4letých a starších, bez omezení 
KVH. 

- NPS Open Ridden Šampionát: Otevřeno pro jezdce bez omezení věku, 
s výjimkou jezdců na hřebcích. Pro skupinu malých MM plemen, MMPBr, 
a irských kobů do 137 cm KVH musí být jezdec na hřebci minimálně 
dvanáctiletý, pro skupinu velkých MM plemen, Shire horse, Irský kob, 
MMPBr nad 137 cm KVH minimálně čtrnáctiletý. Otevřeno pro výše 
uvedená plemena, klisny, hřebce a valachy 4leté a starší, bez omezení 
KVH.   

DVOJICE – JEZDEC A KŮŇ SE MŮŽE PŘIHLÁSIT POUZE JEDNOHO ZE 
ŠAMPIONÁTŮ 

Úbor jezdce, výstroj koně a úprava koně je uvedena v pravidlech NPS pro 
speciální výstavní třídy. Plné znění těchto pravidel naleznete na 
http://www.npsinfo.cz/pravidla/pravidla-nps/  


