Countryside pony show - Královice
Pořadatel: International Countryside school z.ú., ve spolupráci s Národní pony
společností, z.s. a Asociací chovatelů miniaturních koní, z.s.
Termín a místo: 2. 6. 2019, Jezdecké centrum Královický Dvůr, Královice 91, Slaný.
Posuzovatel: pan Aart Zoet, hřebčín Vikarien, Holandsko (SVT), pan RNDr. Petr
Dvořák (Minihorse)
Ringsteward: Rafífa Hamoudová
Komentátor: Iveta Lewingerová
Speciální výstavní třídy (s výjimkou tříd Mladý vystavovatel a otevřená Lead
Rein třída) jsou otevřeny pouze pro příslušníky následujících nativních
britských plemen: Mountain and Moorland (M+M) plemena, Mountain and
Moorland Part Bred (MMPBr), Irský cob, Shire horse, 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.
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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. Pravidla jsou k dispozici
zde: http://www.npsinfo.cz/pravidla/pravidla-nps/

a) Speciální výstavní třídy:
1. Mladý vystavovatel – otevřená třída: výstavní třída je
otevřena pro děti do 16let, které mohou vystavovat klisny a valachy
roční a starší. Třída je otevřena pro pony s PP i pro pony bez PP.
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. 2. kolo NPS Lead Rein poháru, kategorie shetlandský
pony:
viz
pravidla
Lead
Rein
poháru
http://www.npsinfo.cz/serialove-souteze/lead-rein-pohar/
B. 2. kolo NPS Lead Rein poháru, kategorie ostatní malá
MM plemena a MMPBr: viz pravidla Lead Rein poháru
http://www.npsinfo.cz/serialove-souteze/lead-rein-pohar/
C. 2. kolo NPS Lead Rein poháru, kategorie Nadějí: viz
pravidla Lead Rein poháru http://www.npsinfo.cz/serialovesouteze/lead-rein-pohar/
D. Otevřená Lead Rein třída: třída je otevřena pro pony s PP i
bez PP s maximální KVH do 122 cm. Této třídy se nemohou
účastnit dvojice (jezdec a kůň), které startují ve třídách 2A, 2B
a 2C.
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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 jako výsledky z druhého kola
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 jako výsledky z druhého kola 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, 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 2018 započítávány jako
výsledky z druhého kola ORŠ. Dvojice (jezdec a kůň) startující v této
třídě nemůže startovat ve třídě 3 – First Ridden, nebo ve třídě 4 –
Junior Ridden.

6. 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.
i. Minihorse sekce A:
1. Junior (pro vozataje do 18 let)
2. Senior (pro vozataje od 19 let)
ii. Minihorse sekce B:
1. Junior (pro vozataje do 18 let)
2. Senior (pro vozataje od 19 let)

International Countryside school z.ú.
IČ: 051 95 802
Husovo náměstí 468/16
104 00 Praha 10 – Uhříněves

Provozovna: International Countryside School
U Džbánu 560, 160 00 Praha - Liboc
tel.: 607 987 104
e-mail: info@countrysideschool.cz

7. 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.

1. 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.
a. Kategorie Junior (pro vozataje do 18 let)
b. Kategorie Senior (pro vozataje od 19 let)

2. Trail (jízda zručnosti na ruce):
•

Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší a
probíhá dle pravidel NPS pro Trail. Soutěže se může vodič účastnit
pouze jednkrát.
o Trail pro děti do 9 let
o Trail pro účastníky 10–18 let

3. 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 NPS pro jízdu zručnosti pro děti do 9 let na
poníkovi vedeném vodičem. Soutěže se jezdec může účastnit pouze
jedenkrát.

4. Jízda zručnosti pro děti do 12 let bez vodiče
· Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší a bude
hodnocena stejným způsobem jako jízda zručnosti pro děti do 9 let na
poníkovi vedeném vodičem. Soutěže se může jezdec účastnit pouze
jedenkrát.

c) Výstavní třídy na ruce
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třídy jsou otevřeny
a pro koně zapsané
Minihorse.

pro příslušníky plemene Minihorse
do
RHVK
plemenné
knihy

sekce A do 86,36cm

Hřebci:
1.A
1.B
1.C
1.D

hříbata pod matkou
roční
dvouletí
tříletí a starší

Tyto třídy soutěží o titul Grand šampion hřebců sekce A Královice 2019 a
Rezervní Grand šampion hřebců sekce A Královice 2019.
Klisny:
1.E
1.F
1.G
1.H

hříbata pod matkou
roční
dvouletí
tříletí a starší

Tyto třídy soutěží o titul Grand šampion klisen sekce A Královice 2019 a
Rezervní Grand šampion klisen sekce A Královice 2019.
Valaši:
1.I hříbata pod matkou
1.J roční
1.K dvouletí
1.L tříletí a starší
Tyto třídy soutěží o titul Grand šampion valachů sekce A Královice 2019
a Rezervní Grand šampion hřebců a valachů sekce A Královice 2019.
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Grand
šampion
Grand
šampiona
šampion sekce A

hřebec, Grand šampion klisna a
valach soutěží o titul SUPREME
Královice 2019

--------------------------------------

sekce B 86,54 - 96,52cm

Hřebci:
1.M
1.N
1.O
1.P

hříbata pod matkou
roční
dvouletí
tříletí a starší

tyto třídy soutěží o titul Grand šampion hřebců sekce B Královice 2019 a
Rezervní Grand šampion hřebců sekce B Královice 2019.
Klisny:
1.Q
1.R
1.S
1.T

hříbata pod matkou
roční
dvouletí
tříletí a starší

tyto třídy soutěží o titul Grand šampion klisen sekce B Královice 2019 a
Rezervní Grand šampion klisen sekce B Královice 2019.
Valaši:
1.U
1.V
1.X
1.Y

hříbata pod matkou
roční
dvouletí
tříletí a starší
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titul Grand šampion valachů
tyto třídy soutěží o
sekce B Královice
2019
a
Rezervní
Grand
šampion valachů sekce B Královice 2019.
Grand šampion hřebec, Grand šampion klisna a Grand šampion valach soutěží
o titul SUPREME šampion sekce B Královice 2019.

Koně budou předváděni v kroku a klusu. Dle pravidel ACHMK. Všechny minihorse
lze předvádět pouze na ohlávce (není nutné předvedení na udidle, a to ani u
hřebců). Dospělé hřebce smí předvádět junior starší 12 let.

Uzávěrka přihlášek: 08.05.2019 Přihlášky zasílejte společně s potvrzením o
zaplacení na e-mail info@countrysideschool.cz. Bez potvrzení o zaplacení nebude
přihláška přijata.
Startovné je třeba uhradit do 08.05.2019 na účet MONETA Money Bank číslo
220477222/0600, variabilní symbol 02062019. Bez uhrazeného startovného
nebude přihláška přijata.
Upozorňujeme soutěžící, že přihlášky došlé po uzávěrce nebudou moci být
z technických důvodů přijaty.
Startovné: 250,- Kč / start
Storno startovného: do uzávěrky přihlášek se vrací 100 % startovného. Po
uzávěrce přihlášek se startovné nevrací.
Ustájení: je k dispozici. Cena za box 500 Kč / den. Sazba je za každý započatý den
(např. příjezd Pá večer a odjezd Ne ráno = 1500 Kč). Platbu zasílejte, prosím, společně
s platbou startovného. Box je nutné před odjezdem vykydat a zamést před ním.
Podmínky užívání a předání boxu viz. Provozní řád soustředění níže.
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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:
Přihlášením na akci se zavazujete dodržovat provozní řád areálu níže uvedený.
Provozní řád se týká všech, včetně členů týmu přítomných na akci.

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. Dále si pořadatel
vyhrazuje právo na případné změny v programu.
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.
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.
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Provozní řád
Soustředění, krátkodobé ustájení a závody.
Každý účastník (v případě neplnoletosti osoba zodpovědná) soustředění, krátkodobého
ustájení nebo závodů je povinen dodržovat následující pravidla:
1. Příjezd ke stáji. Vyložení koní a věcí.
2. Odvedení koní do připraveného boxu.
3. Věci na koně a jádro si dáte před box nebo je necháte v autě.
4. S autem i s přívěsem odjedete na příslušné parkoviště. Péči o koně (kydání, stlaní a
krmení) si majitel zajišťuje sám.
5. Ve stáji, na jezdeckých plochách a v areálu je každý povinen udržovat pořádek.
6. Povrchy lze využívat jen ty které jsou po předchozí domluvě zarezervovány a
v časech kterých se rezervace týká.
7. Při nedostatku sena nebo plném kontejneru na hnůj informujte stájníka.
8. Při vzniku problému neprodleně informujte na čísle 724381715, nebo informujte
majitele areálu.
9. Když jsou natažené gumy a zavřený most neotvírejte jej. Pokud potřebujete projít
hned za sebou opět zavřete!
10. Psi vodit pouze na vodítku. (pod pokutou 500 Kč nebo vyloučení z areálu psa i
pána)
11. Areál je nekuřácký – kouřit lze pouze na vyhrazených místech, kde je popelník.
12. Zákaz odhazování nedopalku pod pokutou 500 Kč nebo vyloučení z areálu!
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13. Po
ukončení
krátkodobého
ustájení
box
vykydáte,
zametete
před boxem a zlikvidujete všechny
odpadky.
14. Pro naložení koní a věcí můžete přistavit auto před stáj.
15. Při vstupu na ubytování si každý musí důkladně očistit boty od písku nebo se
přezout.
16. Zákaz stěhování nábytku v pokojích a pohazovaní odpadků po zemi.
Děkujeme Vám, že dodržujete pravidla krátkodobého ustájení.
Za provozní tým Jezdeckého centra Královický Dvůr
Ing. Lenka Holá
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