
Podzimní sportovní den NPS 2022 

Pořadatel: Národní pony společnost, z.s. za podpory Jízdárny Lhota 

Termín a místo: 1.10.2022, Jízdárna Lhota. 

Rozhodčí: Iveta Lewingerová, Eva Zelená, Jan Jelínek 

Sportovní soutěže jsou otevřeny pro účastníky bez omezení 
plemenné příslušnosti a pro koně a pony bez PP. Akce probíhá dle 
pravidel NPS. 

1. Jízda zručnosti s vodičem pro děti do 9 let: 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. 

2. Trail na ruce: Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy 
dvouleté a starší. Vodič vede koně po stanovené trase, která 
obsahuje minimálně 4 a maximálně 10 překážek. Dvojice plní v 
průběhu trasy dané úkoly. Soutěž probíhá dle pravidel NPS pro 
Trail na ruce.  

A) Trail pro děti do 9 let 
B) Trail pro děti a juniory 10-18 let 
C) Trail pro dospělé 

3. Jumping: Dvoukolový miniparkur bez jezdce. Soutěž je přístupná 
pro koně tříleté a starší. Probíhá dle pravidel NPS pro Jumping. 

A) Kavaletový parkur pro děti do 9 let: výška 
překážek je pro první i druhé kolo do 30 cm. Ve 
druhém kole se měří čas. 

B) Jumping pro koně do KVH 87 cm: výška překážek 
pro první kolo je 45 cm, výška překážek pro druhé kolo 
je 50 cm + čas. 

C) Jumping pro koně od KVH 88 cm do KVH 97 cm: 
výška překážek pro první kolo je 50 cm, výška 
překážek pro druhé kolo je 55 cm + čas. 

D) Jumping pro koně od KVH 98 cm do KVH 125 cm: 
výška překážek pro první kolo je 55 cm, výška 
překážek pro druhé kolo je 60 cm + čas. 

4. Běž, jeď, veď: třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy 
tříleté a starší a děti do devíti let na poníkovi s KVH do 122 cm 
vedeném vodičem. Soutěž se skládá ze 3 úseků, z nichž první 
absolvuje dítě samostatně bez poníka (běží k poníkovi), druhý jede 



s vodičem na poníkoví a třetí vede samostatně poníka do cíle. 
Soutěž se pojede formou rozjížděk. 

5. Vozatajský parkur pro děti do 12 let: Soutěž je otevřena pro 
vozataje do 12 let. Dvoukolová soutěž přístupná pro jedno i 
dvojspřeží s povozy bez omezení. Při prezentaci bude změřen 
rozchod kol a překážky pak budou upraveny v souladu s pravidly 
NPS (u koní zapřažených v kočáru Traverse se vzdálenost počítá 
od nejširšího místa povozu). Hodnocení dle pravidel NPS.  

6. Vozatajský parkur se žolíkem – volba dráhy: Třída je otevřena 
pro klisny, hřebce a valachy čtyřleté a starší. Třída je přístupná pro 
jedno i dvojspřeží s povozy bez omezení. Věk vozataje bez 
omezení. Při prezentaci bude změřen rozchod kol a překážky pak 
budou upraveny v souladu s pravidly NPS (u koní zapřažených v 
kočáru Traverse se vzdálenost počítá od nejširšího místa povozu).  

A) Jednospřeží 
B) Dvojspřeží 

7. Vozatajská drezurní úloha NPS 1: Třída je otevřena pro klisny, 
hřebce a valachy čtyřleté a starší a probíhá dle pravidel NPS na 
obdélníku 20 x 40 m. Třída je přístupná pro jedno i dvojspřeží 
s povozy bez omezení.  

A) Děti: (do 12 let, spřežení účastnící se této kategorie 
nemohu startovat zároveň v kategorii B) 

B) Junior + Senior: (pro vozataje do 18 let) 

C) Dvojspřeží 

Uzávěrka přihlášek: 20.9.2022. Přihlášky zasílejte společně 
s potvrzením o zaplacení na e-mail: prihlaska.vystava@seznam.cz. Bez 
potvrzení o zaplacení nebude přihláška přijata.    

Startovné je třeba uhradit na účet pořadatele NPS, číslo účtu: 
2801331271/2010. Variabilní symbol 01102022.  

Upozorňujeme soutěžící, že přihlášky došlé po uzávěrce nebudou 
moci být z technických důvodů přijaty. 

Startovné:  

pro členy NPS, ACHMK a CACP: 250,- Kč / start 

pro nečleny NPS, ACHMK a CACP: 350,- Kč / start  

Storno startovného: do uzávěrky přihlášek se vrací 100 % startovného. 
Po uzávěrce přihlášek se startovné nevrací. 



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: 

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.   

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. 

Při naplnění kapacity jednotlivých tříd si pořadatel vyhrazuje právo 
nepřijímat další přihlášky. Subjekt nebo účastník zasílající přihlášku 
do naplněné třídy bude informován o jejím nepřijetí e-mailem. 

Veterinární podmínky: Kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce 
koní) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v 
imunitě. Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před 
konáním svodu. Kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční 
anemii koní s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 12 
měsíců. Koně nesplňující veterinární podmínky stanovené KVS, nebudou 
vpuštěni do areálu.   


