
NPS Lead Rein pohár 2022 

Seriálová soutěž, která bude probíhat během výstavní sezóny 2022.  

Lead Rein pohár je vypisován samostatně pro každou z následujících kategorií: 

a) Shetlandský pony 
b) Ostatní malá MM plemena a MMPBr 
c) Třída Nadějí 

NPS Lead Rein pohár se koná pod záštitou Národní pony společnosti ve 
spolupráci s pořadateli jednotlivých kol. Generálním partnerem Lead Rein 
poháru 2022 je společnost Agrolex, s.r.o. 

Jednotlivá kola se budou konat na následujících akcích:  

 21.-22.5.2022 – IV. šampionát nativních britských plemen – Kolesa 
 4.-5.6.2022 – Velká cena Cavalletto, Opřetice 
 25.-26.6.2022 – Letní šampionát NPS 2022 
 30.7.2022 - Working Hunter Show – Jízdárna Lhota 
 3.-4.9.2022 – Národní výstava NPS 2020 - Opřetice 

Do LRP jsou automaticky přihlášeny dvojice, které zaslaly přihlášku na příslušnou 
akci a splňují podmínky zařazení do LRP.   

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

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 
sečtou a vyhodnotí. 

- První a druhý z kategorie shetlandských pony získají titul Lead Rein 
šampion a Lead Rein vicešampion shetlandských pony pro rok 2022.  

- První a druhý z kategorie ostatních MM plemen a MMPBr získají titul Lead 
Rein šampion a Lead Rein vicešampion ostatních MM plemen a MMPBr 
pro rok 2022. 

- První a druhý ze třídy Nadějí získají titul Lead Rein šampion nadějí a Lead 
Rein vicešampion Nadějí pro rok 2022. 

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

 



Podmínky účasti: 

Pony: 

- Kategorie shetlandský pony: otevřeno pro shetlandské pony standard i 
mini typ s PP, nebo zapsané v české plemenné knize shetlandských pony, 
klisny a valachy 4leté a starší, 

- Kategorie ostatní malá MM plemena a MMPBr: otevřeno pro ostatní malá 
MM plemena a MMPBr klisny a valachy 4leté a starší s KVH do 122 cm. 
Účastnící se MM pony musí být registrováni v plemenné knize, která 
odpovídá jejich plemenné příslušnosti v ČR, nebo v jakékoliv jiné uznané 
zahraniční PK pro dané plemeno. V rámci kategorie MMPBr se lze účastnit 
se zvířaty zapsanými ve kterékoliv české i zahraniční plemenné knize, 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%).   

- Třída Nadějí: otevřena pro všechna výše uvedená plemena.  

Děti: 

Otevřeno pro děti od 3 do 9 let věku (dítě je považováno za tříleté nebo devítileté 
celý kalendářní rok, ve kterém dosáhlo tohoto věku). 

Kategorie nadějí:  

Kategorie Nadějí se může zúčastnit začínající jezdec, který v Lead Rein poháru 
startuje první, nebo druhou sezónu.  

Dvojice, která se účastní kategorie Nadějí, nemůže startovat zároveň v kategorii 
Shetland pony nebo v kategorii MM plemena pony a MMPBr. Přechod dvojice 
mezi kategoriemi v daném ročníku rovněž není možný. 

Vodič: 

Vodič musí v daném kalendářním roce dosáhnout věku 16 let. 

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


