
NPS CAVALLETTO VOZATAJSKÝ ŠAMPIONÁT 2020 

Seriálová soutěž pro jednospřeží organizovaná Národní pony společností. 
Generálním partnerem Cavalletto vozatajského šampionátu 2020 jsou Jezdecké 
potřeby CAVALLETTO – výhradní distributor sulek a kočárů společnosti Sulkys 
v ČR. 

NPS Cavalletto vozatajský šampionát (NPS CVŠ) se koná pod záštitou Národní 
pony společnosti, Asociace chovatelů miniaturních koní a pořadateli jednotlivých 
kol.  

Jednotlivá kola se budou konat na následujících akcích:  

 27.6.2020 – Velká cena Cavalletto, Opřetice 
 18.-19.7.2020 – Letní šampionát NPS, Opřetice 
 15.8.2020 - Working Hunter Show – Jízdárna Lhota 
 5.-6.9.2020 – Národní výstava NPS 2020 - Opřetice 

Do celého seriálu je možné se přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Dvojice splňující 
podmínky se může přihlásit do sekce vozatajský parkur, sekce driving, nebo do 
obou sekcí. Uzávěrka přihlášek na určité kolo NPS CVŠ je shodná s termínem 
uzávěrky stanoveným pořadatelem kola. 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!!! 

VOZATAJSKÝ PARKUR 

Kategorie vozatajský parkur NPS CVŠ je otevřena pro následující plemena: 

- Shetlandský pony standard i mini typ s PP, nebo zapsané v české 
plemenné knize shetlandských pony, klisny, hřebce a valachy 4leté a starší, 

- Minihorse s PP, nebo zapsané v RHVK, klisny, hřebce a valachy 4leté 
a starší.   

Vozatajský parkur je na akcích vypisován jako dvoukolový a probíhá dle pravidel 
NPS pro sportovní třídu vozatajský parkur. Pravidla jsou k dispozici zde: 
https://www.npsinfo.cz/pravidla/pravidla-nps/  

Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech sbírá dvojice (vozataj + pony) 
body dle následující tabulky, zvlášť pro kategorii Junior (do 18 let) a zvlášť pro 
kategorii Senior (od 19 let): 



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

- Po ukončení posledního kola se výsledky z jednotlivých kol sečtou 
a vyhodnotí. 

- V případě rovnosti bodů se určí pořadí na základě lepšího umístění 
v posledním kole. 

- V každé kategorii budou vyhodnoceni první tři umístění s nejvyšším 
počtem bodů. Vítězové kategorií Junior a Senior obdrží od společnosti 
Cavalletto poukaz na 50 % slevu z ceny při nákupu sulky Cavalettie 
v prodejnách společnosti. 

- První tři umístění Minihorse s nejvyšším počtem nasbíraných bodů 
v kategorii Junior a v kategorii Senior získají speciální cenu Asociace 
chovatelů miniaturních koní pro nejlepšího Minihorse sekce A a nejlepšího 
Minihorse sekce B. 

DRIVING 

Kategorie Driving NPS CVŠ je otevřena pro následující plemena: 

- Minihorse s PP, nebo zapsané v RHVK, klisny, hřebce a valachy 3leté 
a starší.   

Kategorie Driving probíhá dle pravidel ACHMK, která jsou k dispozici zde: 
http://files.clubminihorses.webnode.cz/200000027-
3723b38209/driving%20pravidla%20.pdf  

Upozorňujeme, že sidechecks nebo overchecks nejsou povinné. 

Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech sbírá dvojice (vozataj + pony) 
body dle následující tabulky: 

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

- Po ukončení posledního kola se výsledky z jednotlivých kol sečtou 
a vyhodnotí. 

- V případě rovnosti bodů se určí pořadí na základě lepšího umístění 
v posledním kole. 

- Hodnoceny jsou zvlášť sekce A a sekce B. V rámci sekcí jsou dále 
hodnoceny zvlášť třídy Junior (do 18 let) a senior (od 19 let). 

- Budou vyhodnoceni a od Asociace chovatelů miniaturních koní obdrží 
ocenění:  



o Minihorse Driving šampion 2020 sekce A Junior a Minihorse driving 
vicešampion 2020 sekce A Junior 2020.    

o Minihorse Driving šampion 2020 sekce A Senior a Minihorse driving 
vicešampion 2020 sekce A Senior 2020. 

o Minihorse Driving šampion 2020 sekce B Junior a Minihorse driving 
vicešampion 2020 sekce B Junior 2020. 

o Minihorse Driving šampion 2020 sekce B Senior a Minihorse driving 
vicešampion 2020 sekce B Senior 2020. 

 


