
NPS ŠAMPIONÁT IRSKÝCH COBŮ 2022 
 
 

Seriálová soutěž organizovaná Národní pony společností, ve spolupráci 
s jezdeckou stáji STAMP a pořadateli jednotlivých kol. 
 
Jednotlivá kola se budou konat na následujících akcích: 
 IV. Šampionát nativních britských plemen – 21.-22.5.2022  
 Velká cena Cavalletto – červen 2022  
 Letní šampionát NPS – červen 2022  
 Working Hunter Show – červenec 2022  
 Národní výstava NPS 2022 – září 2022  

 
v případě, že nebude možné některé kolo uspořádat dojde k jeho vyškrtnutí. 
 
Do celého seriálu je možné se přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Uzávěrka 
přihlášek na určitě kolo šampionátu 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!!! 
 
Šampionátu se mohou účastnit pouze koně plemene Irský cob. Mohou být 
zapsáni do jakékoli uznané plemenné knihy! Šampionát je vypisován pro 
následující věkové kategorie IC: 
 Junior – pro koně do tří let 
 Senior – pro koně čtyřleté a starší 

 
Všechny sportovní, speciální výstavní i chovatelské třídy probíhají dle pravidel 
NPS. Pravidla jsou k dispozici zde: https://www.npsinfo.cz/pravidla/pravidla-
nps/ 
 
Za účast a umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech sbírá kůň body dle 
následující tabulky, zvlášť pro kategorii junior (0-3 roky) a senior (3 roky a více). 
 Po ukončení každého kola se výsledky sečtou a vyhodnotí se průběžné 

pořadí 
 Po ukončení posledního kola se výsledky z jednotlivých kol sečtou a 

vyhodnotí se 



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

 Pokud i tak dojde k rovnosti bodů – pořadí určí posuzovatel 
 V každé kategorii budou vyhodnoceni první dva umístění s nejvyšším 

počtem bodů 
 
 

soutěž umístění počet bodů 
účast účast v soutěži (sporovní, chovatelské) 5 
sportovní soutěže 5. místo 5 
sportovní soutěže 4. místo 10 
sportovní soutěže 3. místo 15 
sportovní soutěže 2. místo 20 
speciální výstavní třídy 1. místo 25 
speciální výstavní třídy 5. místo 5 
speciální výstavní třídy 4. místo 10 
speciální výstavní třídy 3. místo 15 
speciální výstavní třídy 2. místo 20 
speciální výstavní třídy 1. místo 25 
Chovatelské třídy šampion kategorie 15 
Chovatelské třídy vícešampion kategorie 10 
Chovatelské třídy Supreme šampion 25 
Chovatelské třídy vícešampion  20 

vyhlášení: 
NPS Národní šampion senior 

NPS Národní vícešampion senior 
NPS Národní šampion junior 

NPS Národní vícešampion junior 
 


