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Pravidla Národní pony společnosti pro výstavní třídy na ruce
A. Obecná ustanovení
1. Výstavní třídy jsou otevřené pro příslušníky Mountain and Moorland
plemen (MM) a příslušníky níže uvedených Mountain and Moorland part
bred (MMPBr) plemen, není-li v propozicích uvedeno jinak.
2. Do kategorie MM patří následující plemena, která se dělí do dvou skupin:
2.1.Malá plemena –
 Shetlandský pony: mini typ KVH do 87 cm, standard KVH do 107
cm.
 Velšský horský pony: KVH do 122 cm.
 Velšský pony: KVH do 137 cm.
 Dartmoorský pony: KVH do 127 cm.
 Exmoorský pony: preferovaná KVH u hřebců a valachů 119–130 cm,
u klisen 117–127 cm.
2.2.Velká plemena –
 Velšský pony v typu kob: KVH do 137 cm.
 Velšský kob: KVH nad 137 cm (maximální KVH není omezena)
 Connemara pony: KVH 128–148 cm.
 Fellský pony: KVH do 142 cm
 Daleský pony: preferovaná KVH v rozmezí 142–148 cm.
 Highlandský pony: KVH do 148 cm.
 New Forest pony: KVH do 148 cm.
3. Do kategorie MMPBr patří následující plemena:
3.1.Welsh Part-Bred (WPBr): minimální podíl 12,5 % registrované
velšské krve.
3.2.Part-Bred Connemara (PBConn): minimální podíl 25 % registrované
connemara krve.
3.3.Part-Bred Dartmoor (PBD): minimální podíl 12,5 % registrované
dartmoorské krve.
3.4.Part-Bred New Forest (PBNF): minimální podíl 25 % registrované
New Forest krve.
3.5.Part-Bred Dales (PBDal): minimální podíl 25 % registrované daleské
krve.
4. 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 lze vystavovat
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zvířata uvedená v odstavci 3, zapsaná ve kterékoliv české i zahraniční
plemenné knize, s požadovaným prokazatelným podílem příslušné
registrované MM krve.
5. U plemen, která mají stanovený maximální limit KVH nelze ve třídách na
ruce vystavovat pony, kteří tento výškový limit překračují.
6. Výstavní kategorie: pro MM plemena mohou být vypsány společné
kategorie (např. malá MM plemena, velká MM plemena), nebo může být
vypsána samostatná kategorie pro kterékoliv z těchto plemen. Kategorie
pro MMPBr musí být vždy vypsána samostatně, a to buď jako společná pro
všechna MMPBr plemena, nebo rozdělená na samostatné kategorie (např.
WPBr, PBConn atd.).
7. Výstavní třídy: základní výstavní třídy jsou:
7.1.Hříbata pod matkou
7.2.Mladí pony roční a dvouletí
7.3.Klisny a valaši tříletí a starší
7.4.Hřebci tříletí a starší
Tyto třídy mohou být dle rozhodnutí pořadatele libovolně dále rozděleny.
8. Věk ponyho je vztažen vždy k 1. lednu kalendářního roku.
9. Výstavní třídy na ruce jsou hodnoceny posuzovatelem, který je na panelu
posuzovatelů Národní pony společnosti, nebo na panelu posuzovatelů
jakékoliv jiné uznané zahraniční společnosti s akreditací na MM plemena,
nebo kterékoliv z těchto plemen. Kategorie otevřená pro konkrétní MM
plemeno může být rovněž posuzována posuzovatelem, který je na panelu
příslušné chovatelské společnosti v ČR.
10.Posuzovatel nesmí posuzovat koně vlastního chovu, koně ve svém majetku
ani koně odchované osobou jemu blízkou. Za osobu blízkou je považován
příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, nebo partner.
11.Účastníci se musí do výstavního kruhu dostavit včas. Výstavní kruh
se uzavírá ve chvíli, kdy skončí poslední účastník s předvedením v klusu
před seřazením koní na střed výstavního kruhu.
12.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.
13.V rámci zachování welfare bude posuzovatel věnovat pozornost i výživové
kondici koně. Obezita, nebo špatná výživová kondice mohou ovlivnit
hodnocení koně.
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B. Vystavovatel
1. Vystavovatel je osoba předvádějící posuzovateli koně. Věk vystavovatele
je omezen pouze při vystavování hřebců. Minimální věk vystavovatele
je v tomto případě 12 let při vystavování hřebců malých MM plemen
a MMPBr s KVH do 137 cm, a minimálně 14 let při vystavování hřebců
velkých MM plemen a MMPBr s KVH nad 137 cm.
2. U vystavovatelů do 14 let včetně je povinné použití bezpečnostní přilby.
3. Vystavovatel nesmí přihlásit na výstavu ponyho, kterého odchoval, nebo
vlastní posuzovatel, nebo osoba jemu blízká.
4. Pokud vystavovatel neovládá svého ponyho, nebo ohrožuje ostatní
ve výstavním kruhu, je posuzovatel oprávněn dvojici vyloučit.
5. Pokleknutí před koně je ZAKÁZÁNO a je považováno za důvod
k okamžitému vyloučení dvojice z výstavního kruhu.
6. Vystavovatel nesmí s koněm opustit výstavní kruh bez povolení
posuzovatele, nebo stevarda.
7. Úbor vystavovatele: doporučuje se společenské oblečení a vhodná
pokrývka hlavy. Doporučená je košile s límečkem. Kalhoty mohou být
světlé nebo tmavé barvy. Sukně by měla mít délku minimálně ke kolenům.
Oblečení lze doplnit vhodným sakem, nebo vestou, případně kabátem.
Nedoporučuje se sportovní oblečení, trička, rifle, oblečení výrazných
barev, kšiltovky. Obuv by měla být pohodlná a umožňující bezpečné
a kvalitní předvedení ponyho. Nedoporučují se vysoké boty, lodičky,
výrazně barevná obuv.
8. Reklamní prvky na oblečení vystavovatele nejsou povoleny. Za reklamní
prvek se považuje i logo stáje, nebo hřebčína.
9. Vystavovatel může mít výstavní hůlku se šlahounkem, bez šlahounku, nebo
bič. Celková délka hůlky bez šlahounku, nebo biče, nepřesahuje 76 cm.
Pokud posuzovatel shledá, že bič je nadměrně, nebo nevhodně používán,
může dvojici vyloučit.

C. Výstroj ponyho
1. Hříbata a mladí pony s výjimkou dvouletých hřebečků: předvádí se na
ohlávkách. Doporučený druh ohlávky se liší s ohledem na vystavované
plemeno – upřesněno níže. Předvedení hříbat na volno není povoleno.
2. Klisny a valaši tříletí a starší: předvádí se na ohlávkách, nebo uzdečkách.
Doporučený druh ohlávky se liší s ohledem na vystavované plemeno –
upřesněno níže.
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3. Hřebci dvouletí a starší (s výjimkou hřebců shetlandských pony) musí být
předvedeni na uzdečce s udidlem. Dvouletí hřebci plemene shetlandský
pony jsou předváděni na ohlávce, nebo uzdečce s udidlem. Tříletí a starší
hřebci plemene shetlandský pony musí být předváděni na uzdečce
s udidlem.
4. Při předvádění na uzdečkách je doporučeno použití výstavní uzdečky. Lze
použít i jezdeckou uzdečku s plochým anglickým nánosníkem, nebo
kombinovaným nánosníkem bez podpínacího řemínku.
5. Udidlo musí být vhodné velikosti, doporučuje se výstavní, nebo stihlové.
Páková udidla a štajgry nejsou povoleny.
6. Hřebci vybraných MM plemen mohou být předváděni v postroji pro
předvádění hřebců na ruce.
7. Nedoporučují se ohlávky a vodítka výrazných barev.
Shetlandský pony:
 Hříbata a mladí pony s výjimkou dvouletých hřebečků: doporučuje
se předvedení na kožených ohlávkách.
 Klisny a valaši tříletí a starší: doporučuje se předvedení na kožených
ohlávkách, nebo na uzdečkách.
 Dvouletí hřebečci jsou předváděni na ohlávce, nebo uzdečce.
 Hřebci tříletí a starší jsou předváděni na uzdečkách.
Velšská plemena pony a kob:
 Hříbata a mladí pony sekcí A, C a D s výjimkou dvouletých
hřebečků: doporučuje se předvedení na bílých provazových, nebo
popruhových ohlávkách.
 Hříbata a mladí pony sekce B: doporučuje se předvedení na
kožených výstavních ohlávkách.
 Klisny a valaši tříletí a starší sekcí A, C a D: doporučuje se
předvedení na bílých provazových, nebo popruhových ohlávkách,
případně na uzdečkách.
 Klisny a valaši tříletí a starší sekce B: doporučuje se předvedení na
uzdečkách, nebo kožených výstavních ohlávkách.
 Hřebci dvouletí a starší všech sekcí jsou předváděni na uzdečkách.
Connemara:
 Hříbata a mladí pony s výjimkou dvouletých hřebečků: doporučuje
se předvedení na kožených ohlávkách. Akceptovatelné je i
předvedení na bílých popruhových ohlávkách.
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 Klisny a valaši tříletí a starší: doporučuje se předvedení na
uzdečkách, nebo kožených ohlávkách. Akceptovatelné je i
předvedení na bílých popruhových ohlávkách.
 Hřebci dvouletí a starší jsou předváděni na uzdečkách.
Daleský pony:
 Hříbata a mladí pony s výjimkou dvouletých hřebečků: doporučuje
se předvedení bílých popruhových, nebo provazových ohlávkách.
 Klisny a valaši tříletí a starší: doporučuje se předvedení na bílých
popruhových, nebo provazových ohlávkách. Je možné i předvedení
na uzdečkách.
 Hřebci dvouletí a starší: jsou předváděni na uzdečkách. U tříletých a
starších hřebců je možné předvedení v postroji pro předvádění
hřebců na ruce.
Dartmoorský pony:
 Hříbata a mladí pony s výjimkou dvouletých hřebečků: doporučuje
se předvedení na kožených ohlávkách.
 Klisny a valaši tříletí a starší: doporučuje se předvedení na kožených
ohlávkách, nebo na uzdečkách.
 Hřebci dvouletí a starší jsou předváděni na uzdečkách.
Exmoorský pony:
 Hříbata a mladí pony s výjimkou dvouletých hřebečků: doporučuje
se předvedení na kožených ohlávkách. Akceptovatelné jsou i bílé
provazové, nebo popruhové ohlávky.
 Klisny a valaši tříletí a starší: doporučuje se předvedení na kožených
ohlávkách, nebo na uzdečkách. Akceptovatelné jsou i bílé
provazové, nebo popruhové ohlávky.
 Hřebci dvouletí a starší jsou předváděni na uzdečkách.
Fellský pony:
 Hříbata a mladí pony s výjimkou dvouletých hřebečků: doporučuje
se předvedení bílých popruhových, nebo provazových ohlávkách.
 Klisny a valaši tříletí a starší: doporučuje se předvedení na bílých
popruhových, nebo provazových ohlávkách, nebo na uzdečkách.
 Hřebci dvouletí a starší: jsou předváděni na uzdečkách. U tříletých a
starších hřebců je možné předvedení v postroji pro předvádění
hřebců na ruce.
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Highlandský pony:
 Hříbata: předvádí se na kožených předváděcích ohlávkách.
 Mladí pony s výjimkou dvouletých hřebečků: předvádí se tradičně
na bílých provazových ohlávkách.
 Klisny a valaši tříletí a starší: doporučuje se předvedení na uzdečkách
(optimálně s mosazným kováním), akceptovatelné jsou i bílé
popruhové ohlávky.
 Hřebci dvouletí a starší jsou předváděni na uzdečkách. Pro
předvádění tříletých a starších hřebců je typické použití postroje pro
předvádění hřebců, kde je zapnutá zpravidla pravá vyvazovací otěž.
New Forest pony:
 Hříbata a mladí pony s výjimkou dvouletých hřebečků: doporučuje
se předvedení na kožených ohlávkách. Akceptovatelné je i
předvedení na popruhových ohlávkách.
 Klisny a valaši tříletí a starší: doporučuje se předvedení na
uzdečkách, nebo kožených výstavních ohlávkách. Akceptovatelné
jsou i bílé popruhové ohlávky.
 Hřebci dvouletí a starší jsou předváděni na uzdečkách.
Mountain and Moorland Part Bred (MMPBr):
 Hříbata a mladí pony s výjimkou dvouletých hřebečků: doporučuje
se předvedení na kožených ohlávkách.
 Klisny a valaši tříletí a starší: doporučuje se předvedení na kožených
ohlávkách, nebo na uzdečkách. V případě použití uzdečky je
povoleno použití barevné čelenky.
 Hřebci dvouletí a starší jsou předváděni na uzdečkách.

D. Úprava ponyho
Nevhodná úprava ponyho může mít vliv na jeho hodnocení. Pokud není
u jednotlivých plemen uvedeno jinak, platí následující obecné zásady:
1. MM plemena jsou britská nativní plemena, proto by jejich úprava měla být
co nejpřirozenější. U MMPBr je naopak doporučeno zapletení hřívy.
2. Před výstavou se doporučuje ponyho vykoupat, v případně nepřízně počasí
řádně vyčistit.
3. Nastavování délky hřívy, nebo ocasu příčesky a použití make-upu na koně
je zakázáno.
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4. Kopyta by měla být vystrouhaná a upravená. Použití podkov u hříbat, ročků
a dvouletků je zakázáno.
5. Holení koní před výstavami není povoleno. Výjimku tvoří holení pony
4letých a starších v rámci dodržení welfare za účelem zimní přípravy
(u MM však nesmí být oholeny končetiny). Nové holení MM plemen před
jarními výstavami a v průběhu sezóny není povoleno.
6. Doporučené úpravy konkrétních plemen:
Shetlandský pony:
 Shetlandský pony je britské nativní plemeno, proto by měla být jeho
úprava co nejpřirozenější.
 Hříva a ocas musí být upraveny a rozčesány. Zastřižení hřívy není
povoleno. Úprava délky ocasu je povolena, pouze pokud je příliš
dlouhý. V tomto případě je povoleno zkrácení do přirozeného tvaru
(nikoliv rovné zastřižení) cca ke spěnkovému kloubu.
 Chlupy vyčnívající z uší a dlouhé chlupy pod čelistí mohou být
zastřiženy. Vystříhání vnitřní části ucha není povoleno.
 Stříhání rousů není povoleno.
Velšská plemena pony a kob:
 Hříva a ocas musí být upraveny a rozčesány. Zapletení není povoleno
s výjimkou tenkého copánku za ušima koně (za účelem odhalení
linie hrdla). Hříva by měla být protrhána do přirozeného vzhledu,
zastřižení se nedoporučuje. Úprava délky ocasu je povolena.
 Hmatové vousy mohou být zastřižené, chlupy vyčnívající z uší
rovněž. Vystříhání vnitřní části ucha není povoleno. Zkrácení
dlouhých chlupů pod dolní čelistí je povoleno.
 Stříhání rousů není povoleno.
Connemara:
 Hříva nesmí být zapletená. V případě, že je příliš bohatá může být
přiměřeně ztenčena tak, aby vypadala co nejpřirozeněji. Ocas
by neměl být ve vrchní části vytrimovaný, ale může být zkrácený.
 Hmatové vousy nesmí být zastřižené. Zkrácení dlouhých chlupů pod
dolní čelistí je povoleno. Chlupy vyčnívající z uší mohou být
zastřiženy, vystříhání vnitřní části ucha není povoleno.
 Stříhání rousů není povoleno.
Daleský pony:
 Daleský pony je britské nativní plemeno, proto by jeho úprava měla
být co nejpřirozenější. Stříhání a protrhávání hřívy není povoleno.
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Ocas může být v případě potřeby zkrácen tak, aby nebyl tažen
po zemi. Zaplétání není povoleno, výjimkou je tradiční copánek
na kořeni ocasu, do kterého může být zapletena stužka.
 Stříhání rousů není povoleno. Rousy by měly být bohaté a zakrývat
spěnku.
Dartmoorský pony:
 Hmatové vousy nesmí být zastřižené. Zkrácení dlouhých chlupů pod
dolní čelistí je povoleno. Chlupy vyčnívající z uší mohou být
zastřiženy, vystříhání vnitřní části ucha není povoleno.
 Úprava délky ocasu je povolena, pouze pokud je příliš dlouhý.
 Stříhání rousů není povoleno.
Exmoorský pony:
 Zastřižení a protrhávání hřívy a ocasu je zakázáno.
 Zkrácení dlouhých chlupů pod dolní čelistí je zakázáno. Chlupy
vyčnívající z uší nesmí být zastřiženy. Stříhání rousů není povoleno.
Fellský pony:
 Zaplétání a protrhávání hřívy a ocasu není povoleno. Žíně ocasu
by měly být rovné a hedvábné. Proto se nedoporučuje zaplétání
ocasu před výstavami.
 Stříhání rousů není povoleno.
Highlandský pony:
 Zkracování a protrhávání hřívy a ocasu není povoleno. Stříhání rousů
je zakázáno.
 Dlouhé chlupy pod dolní čelistí mohou být před vstupem
do výstavního kruhu upraveny vlhkým kartáčem.
New Forest pony:
 Hříva a ocas mohou být lehce protrhané. Dlouhé chlupy pod čelistí
mohou být zastřiženy, hmatové vousy se stříhat nesmí.
Mountain and Moorland Part Bred (MMPBr):
 Hříva by měla být zkrácena a zapletena.
 Ocas by měl být nahoře protrhaný, nebo zapletený a zastřižený
do roviny. Délka ocasu by měla dosahovat pod hlezna ve chvíli, kdy
je ocas nesený.
 Chlupy vyčnívající z uší musí být zastřiženy.
 Dlouhé chlupy pod čelistí musí být zastřiženy, hmatové vousy
se mohou ostříhat.
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 Rousy mohou být ostříhány.
 Za účelem zvýraznění zádi je možné vytvoření šachovnic, nebo tzv.
dračích zubů, či jiných obrazců.

E. Předvedení ponyho
1. Pony se ve výstavním kruhu předvádí na pravou ruku v kroku a v klusu dle
pokynů stevarda.
2. Doporučený výstavní postoj je postoj do čtverce, kdy jsou přední a zadní
končetiny ponyho v zákrytu. Lze vystavovat i v postoji, kdy jsou přední
nohy v zákrytu a jedna zadní noha je zakročena. Akceptovatelný je rovněž
zootechnický postoj.

F. Závěrečná ustanovení
1. Rozhodnutí posuzovatele je ve všech případech konečné.
2. Jakákoliv kritika poškozující dobré jméno NPS, jejích členů, nebo
posuzovatelů (na sociálních sítích i jinde), může být důvodem k nepřijetí
přihlášek na další akce organizované a spoluorganizované NPS.
3. Tato výstavní pravidla jsou závazná pro akce pořádané NPS a pro akce,
na které NPS poskytuje finanční příspěvky.
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Pravidla Národní pony společnosti pro speciální výstavní třídy
(Mladý vystavovatel, Lead Rein, First Ridden, Junior Ridden,
Open Ridden, Working Hunter Pony, Working Hunter Pony –
Training Stakes a Driving)
A. Obecná ustanovení
1. Uvedené výstavní třídy jsou otevřené pro Mountain and Moorland pony
(MM) a Mountain and Moorland part bred (MMPBr), není-li v propozicích
uvedeno jinak.
2. Do kategorie MM patří následující plemena, která se dělí do dvou skupin:
2.1. malá plemena – Shetlandský pony, Dartmoorský pony, Exmoorský
pony, Velšský horský pony, Velšský pony.
2.2. velká plemena – Highlandský pony, Fellský pony, Daleský pony,
Connemara, New Forest Pony, Velšský pony v typu kob, Velšský
kob.
3. Do kategorie MMPBr patří následující plemena:
3.1. Welsh Part-Bred (WPBr): minimální podíl 12,5 % registrované
velšské krve.
3.2. Part-Bred Connemara (PBConn): minimální podíl 25 %
registrované connemara krve.
3.3. Part-Bred Dartmoor (PBD): minimální podíl 12,5 % registrované
dartmoorské krve.
3.4. Part-Bred New Forest (PBNF): minimální podíl 25 % registrované
New Forest krve.
3.5. Part-Bred Dales (PBDal): minimální podíl 25 % registrované
daleské krve.
4. 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 lze vystavovat
zvířata uvedená v odstavci 3, zapsaná ve kterékoliv české i zahraniční
plemenné knize s požadovaným prokazatelným podílem příslušné
registrované MM krve.
5. V rámci zachování welfare mohou být všichni koně čtyřletí a starší
účastnící se speciálních výstavních tříd oholeni za účelem zimní přípravy
(u MM plemen nesmí být oholeny končetiny). Nové holení koní před
jarními výstavami a v průběhu sezóny není povoleno.
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6. Úprava MM plemen a MMPBr podléhá pravidlům uvedeným u výstavních
tříd na ruce.
7. Jezdecké a zápřahové třídy jsou otevřeny pro zvířata čtyřletá a starší. Zvíře
je považováno za čtyřleté celý kalendářní rok, ve kterém dosáhne tohoto
věku.
8. Pro skupinu malých MM plemen a MMPBr do 137 cm KVH musí být
jezdec na hřebci minimálně dvanáctiletý, pro skupinu velkých MM plemen
a MMPBr nad 137 cm KVH minimálně čtrnáctiletý. Jezdec je dvanáctiletý,
resp. čtrnáctiletý celý kalendářní rok, ve kterém dosáhne tohoto věku.
9. V každé jezdecké třídě posuzovatel zohledňuje také skutečnost, jestli pony
a jezdec tvoří harmonický pár (pony není pro jezdce příliš malý, nebo příliš
velký). Rovněž se zohledňuje kondice koně. Nežádoucí je obezita, stejně
tak jako špatná výživová kondice.
10. Pro všechny jezdecké třídy je sedlo povinné. Doporučuje se vhodně zvolená
velikost anglického sedla, nebo bezkostrového sedla v anglickém typu.
Westernová, dámská a jiná sedla nejsou povolena.
11. V jezdeckých třídách LR, FR, JR a OR a v zápřahových třídách nejsou
povoleny žádné druhy pomocných otěží (včetně martingalu), bandáže,
kamaše, zvony, ani botičky. Ve třídě Working Hunter Pony a Working
Hunter pony – Training Stakes je povoleno použití martingalu a poprsníku
a ve skokové fázi použití chráničů na přední nohy (podrobnosti jsou
uvedeny v odstavcích G, H).
12. Použití ostruh je ve všech jezdeckých třídách zakázáno.
13. Celková délka biče, nebo hůlky bez šlahounku nesmí v jezdeckých třídách
přesáhnout 76 cm. Ve třídě Mladý vystavovatel je možné použití výstavní
hůlky se šlahounkem, bez šlahounku, nebo biče. Celková délka hůlky bez
šlahounku, nebo biče nesmí přesáhnout 76 cm. Pokud posuzovatel shledá,
že bič je nadměrně, nebo nevhodně používán, může dvojici (trojici)
vyloučit. Nadměrná délka biče může být důvodem k penalizaci dvojice,
nebo k jejímu vyloučení.
14. Slovní, nebo jiná pomoc není v průběhu třídy dovolena a bude
penalizována. Za pomoc není považována asistence při odsedlávání koně
před hodnocením exteriéru, ani např. podání spadlého biče nebo přilby
stevardem.
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15. Úbor jezdce:
 tříbodová jezdecká přilba je povinná, kdykoliv sedí jezdec na koni.
Doporučuje se přilba sametová, případně použití sametového potahu
na přilbu vyrobenou z jiného materiálu.
 jezdecké kalhoty v barvě krémové, žluté, nebo šedivé, typ jodhpur.
Jezdecké kalhoty tmavých barev, nebo bílé jezdecké kalhoty nejsou
povoleny.
 tvídové honební sako, nebo jednobarevné jezdecké sako
 světlá košile s límečkem, kravata, nebo motýlek
 rukavice jsou povinné. Doporučují se krémové, hnědé, případně další
barvy korespondující s oblečením. Bílé rukavice nejsou povoleny.
 Pro třídy Working Hunter Pony je u jezdců do 16 let v 1. fázi
(skokové) povinná bezpečnostní vesta. Ve 2. fázi je použití
bezpečnostní vesty dobrovolné. U jezdců starších 16 let je použití
bezpečnostní vesty v obou fázích dobrovolné.
 Pro třídy Working Hunter Pony – Training Stakes je u jezdců do 16
let povinná bezpečnostní vesta.
 Pro ostatní speciální výstavní třídy je použití bezpečnostní vesty
dobrovolné.
16. Reklamní prvky na oblečení jezdce, vystavovatele, nebo na výstroji koně
nejsou povoleny. Za reklamní prvek se považuje i logo stáje, nebo hřebčína.
17. Pád koně, jezdce, nebo obou znamená vyloučení ze soutěže. Po pádu jezdec
nenasedá na koně, ale odvede koně z výstavního kruhu.
18. Jezdec, vystavovatel, nebo vodič nesmí s koněm opustit výstavní kruh bez
povolení stevarda nebo posuzovatele. Pokud jezdec, nebo kůň opustí
v průběhu třídy výstavní kruh, bude dvojice vyloučena.
19. Změna jezdce, nebo vodiče ve výstavním kruhu během předvádění není
povolena.
20. Pokud jezdec neovládá svého ponyho, nebo ohrožuje ostatní ve výstavním
kruhu, je posuzovatel oprávněn dvojici vyloučit.
21. V žádné ze speciálních výstavních tříd není povolen start klisnám, které pod
sebou mají v daném roce hříbě.
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B. Mladý vystavovatel (MV)
1. Třída je otevřena pro klisny a valachy roční a starší bez omezení KVH.
2. Třída je otevřena pro děti a juniory do 16 let. Junior je považován
za šestnáctiletého celý kalendářní rok, ve kterém dosáhne tohoto věku.
3. U mladých vystavovatelů do 14 let včetně je povinné použití bezpečnostní
přilby.
4. Úbor vystavovatele: povolený je jezdecký úbor (viz. výše výstroj jezdce),
nebo společenské oblečení v kombinaci s vhodnou pokrývkou hlavy
(pokud není povinná přilba). V případě zvolení společenského oblečení
se doporučuje košile s límečkem. Kalhoty mohou být světlé, nebo tmavé
barvy. Oblečení je vhodné doplnit sakem, nebo vestou. Není povolené
sportovní oblečení, trička, rifle, oblečení výrazných barev, kšiltovky. Obuv
by měla být pohodlná a umožňující bezpečné a kvalitní předvedení ponyho.
Nedoporučují se vysoké boty. Reklamní prvky na oblečení vystavovatele
nejsou povoleny. Za reklamní prvek se považuje i logo stáje, nebo hřebčína.
Rukavice jsou v této speciální výstavní třídě povinné.
5. Pokleknutí před koně je ZAKÁZÁNO a je považováno za důvod
k okamžitému vyloučení dvojice z výstavního kruhu.
6. Pony jsou předváděni na výstavních ohlávkách (viz pravidla pro výstavní
třídy na ruce), klisny a valaši tříletí a starší mohou být předváděni
i na výstavních uzdečkách, nebo na jezdeckých uzdečkách s plochým
anglickým nánosníkem, nebo kombinovaným nánosníkem bez podpínacího
řemínku. Páková udidla nebo štajgry nejsou povoleny.
7. Účastníci se musí do výstavního kruhu dostavit včas. Výstavní kruh
se uzavírá ve chvíli, kdy skončí poslední účastník s předvedením v klusu
před seřazením koní na střed výstavního kruhu.

C. Lead Rein (dítě na poníkovi vedeném vodičem – LR)
1. Třída je otevřena pro klisny a valachy s maximální KVH 122 cm.
2. Třída je otevřena pro děti od 3 do 9 let věku. Dítě je považováno za tříleté,
resp. devítileté celý kalendářní rok, ve kterém dosáhlo tohoto věku.
3. Minimální věk vodiče je 16 let. Vodič je považován za šestnáctiletého celý
kalendářní rok, ve kterém dosáhl tohoto věku.
4. Uzdečka s udidlem a nánosníkem jsou pro tento typ soutěže povinné.
Nánosník může být pouze anglický, nebo kombinovaný bez podpínacího
řemínku. Jsou povolena stihlová udidla (klasické stihlo, Baucher,
roubíkové, roubíkové typ Fulmer), dále oliva a déčko. Všechna udidla jsou
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5.
6.
7.
8.
9.

povolená ve variantách nelomená, jednou, nebo dvakrát lomená. Udidla
mohou být kovová, plastová, nebo gumová.
Otěže vedou od udidla přímo do ruky jezdce.
Vodítko musí být zapnuté do nánosníku. Vodič musí držet vodítko v levé
ruce tak, aby pravá byla volná pro případ nutnosti pomoci dítěti.
Povoluje se přidržovací řemínek (poutko) na přední rozsoše sedla.
Bičík, nebo výstavní hůlku může mít pouze vodič.
Účastníci se musí do výstavního kruhu dostavit včas. Pokud začnou
účastníci v kruhu s předvedením v klusu, nebude již opozdilcům povolen
vstup do výstavního kruhu.

D. First Ridden (začínající jezdec – FR)
1. Třída je otevřena pro klisny a valachy s maximální KVH 137 cm.
2. Třída je otevřena pro děti do 12 let. Dítě je považováno za dvanáctileté celý
kalendářní rok, ve kterém dosáhne tohoto věku.
3. Uzdečka s udidlem a nánosníkem jsou pro tento typ soutěže povinné.
Nánosník může být pouze anglický, nebo kombinovaný bez podpínacího
řemínku. Jsou povolena stihlová udidla (klasické stihlo, Baucher,
roubíkové, roubíkové typ Fulmer), dále oliva déčko. Všechna udidla jsou
povolená ve variantách nelomená, jednou, nebo dvakrát lomená. Udidla
mohou být kovová, plastová, nebo gumová.
4. Jezdci na koních musí vcházet do výstavního kruhu v kroku.
5. Po jezdcích bude požadováno společné předvedení v kroku a klusu.
6. Cval bude vyžadován pouze při individuálním předvedení, prodloužený
cval není povolený.
7. V případě, že jezdec necválá, může absolvovat individuální úlohu v klusu.
Individuální předvedení v klusu není důvodem pro vyloučení dvojice.
8. Jezdci si upravují ve skupině rozestupy samostatně, aniž by ohrozili
kohokoliv ve výstavním kruhu.
9. Na vybraných akcích může být v rámci hodnocení exteriéru požadováno
odsedlání koní a jejich předvedení na ruce. Tato informace musí být
uvedena v propozicích akce. Za účelem odsedlání a úpravy koně je do
výstavního kruhu povolen vstup pomocníkovi. Pomocník musí být vždy
vhodně a čistě oblečený (např. výstavní oděv) a musí mít pokrývku hlavy.
Minimální věk pomocníka je 16 let.
10.Účastníci se musí do výstavního kruhu dostavit včas. Pokud začnou
účastníci v kruhu s předvedením v klusu, nebude již opozdilcům povolen
vstup do výstavního kruhu.
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E. Junior Ridden (JR)
1. Třída je otevřena pro klisny a valachy bez omezení KVH.
2. Třída je otevřena pro juniory do 16 let. Junior je považován
za šestnáctiletého celý kalendářní rok, ve kterém dosáhne tohoto věku.
3. Uzdečka s udidlem a nánosníkem jsou pro tento typ soutěže povinné.
Nánosník může být pouze anglický, nebo kombinovaný bez podpínacího
řemínku. Jsou povolena stihlová udidla (klasické stihlo, Baucher,
roubíkové, roubíkové typ Fulmer), dále oliva déčko. Všechna udidla jsou
povolená ve variantách nelomená, jednou, nebo dvakrát lomená. Udidla
mohou být kovová, plastová, nebo gumová.
4. Jezdci na koních musí vcházet do výstavního kruhu v kroku.
5. Po jezdcích bude požadováno společné předvedení v kroku, klusu a ve
cvalu. Předvedení cvalové pasáže je ve společné i individuální úloze
povinné, kromě případů, kdy to neumožní prostor, nebo povrch. O
možnosti vynechání cvalové pasáže rozhoduje posuzovatel.
6. Prodloužený cval není povolený, a to ani v individuálním předvedení.
7. Jezdci si upravují ve skupině rozestupy samostatně, aniž by ohrozili
kohokoliv ve výstavním kruhu.
8. Na vybraných akcích může být v rámci hodnocení exteriéru požadováno
odsedlání koní a jejich předvedení na ruce. Tato informace musí být
uvedena v propozicích akce. Za účelem odsedlání a úpravy koně
je do výstavního kruhu povolen vstup pomocníkovi. Pomocník musí být
vždy vhodně a čistě oblečený (např. výstavní oděv) a musí mít pokrývku
hlavy. Minimální věk pomocníka je 16 let.
9. Účastníci se musí do výstavního kruhu dostavit včas. Pokud začnou
účastníci v kruhu s předvedením v klusu, nebude již opozdilcům povolen
vstup do výstavního kruhu.

F. Open Ridden (Otevřená jezdecká třída – OR)
1. Tato třída je otevřena pro klisny, valachy i hřebce bez omezení KVH.
2. V této třídě není věk jezdců nijak omezen, s výjimkou jezdců na hřebcích
(viz. bod A:8).
3. Uzdečka s udidlem a nánosníkem jsou pro tento typ soutěže povinné.
Nánosník může být pouze anglický, nebo kombinovaný bez podpínacího
řemínku. Jsou povolena stihlová udidla (klasické stihlo, Baucher,
roubíkové, roubíkové typ Fulmer), dále oliva a déčko. Všechna udidla jsou
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4.
5.
6.

7.
8.

9.

povolená ve variantách nelomená, jednou, nebo dvakrát lomená. Udidla
mohou být kovová, plastová, nebo gumová.
Jezdci na koních musí vcházet do výstavního kruhu v kroku.
Po jezdcích bude požadováno společné předvedení v kroku, klusu a cvalu.
Prodloužený cval bude požadován pouze při individuálním předvedení,
kromě případů, kdy to neumožní prostor, nebo povrch. O možnosti
vynechání prodlouženého cvalu rozhoduje posuzovatel.
Jezdci si upravují ve skupině rozestupy samostatně, aniž by ohrozili
kohokoliv ve výstavním kruhu.
Na vybraných akcích může být v rámci hodnocení exteriéru požadováno
odsedlání koní a jejich předvedení na ruce. Tato informace musí být
uvedena v propozicích akce. Za účelem odsedlání a úpravy koně je do
výstavního kruhu povolen vstup pomocníkovi. Pomocník musí být vždy
vhodně a čistě oblečený (např. výstavní oděv) a musí mít pokrývku hlavy.
Minimální věk pomocníka je 16 let.
Účastníci se musí do výstavního kruhu dostavit včas. Pokud začnou
účastníci v kruhu s předvedením v klusu, nebude již opozdilcům povolen
vstup do výstavního kruhu.

G. Working Hunter Pony (WHP)
1. WHP třídy se dělí do dvou fází:
1.1.První fáze je skoková a obsahuje minimálně 7 skoků, které by se měly
co nejvíce blížit přírodním skokům. Skoky jsou očíslované, prohlídka
parkuru je bez koní, pokud posuzovatel nerozhodne jinak.
1.2.Druhá fáze sestává z jezdecké části a předvedení koně na ruce.
1.3.Do druhé fáze mají zajištěn postup všichni účastníci, kteří absolvovali
první fázi bez trestných bodů na překážkách. O případném postupu dalších
účastníků rozhoduje posuzovatel, a to stanovením hranice trestných bodů,
která opravňuje k postupu. Dvojice, která byla v první fázi vyloučena,
se druhé fáze účastnit nemůže.
1.4.Za účelem odsedlání koně během druhé fáze je do výstavního kruhu
povolen vstup pomocníkům. Pomocník musí být vždy vhodně a čistě
oblečený (např. výstavní oděv) a musí mít pokrývku hlavy. Minimální věk
pomocníka je 16 let.
2. Jezdec se může WHP třídy zúčastnit maximálně se dvěma koňmi. V případě,
že se kvalifikuje s oběma do druhé fáze, musí si pro její absolvování vybrat jen
jednoho z nich.
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3. Jezdci a koně se musí do výstavního kruhu dostavit včas. Vstup do výstavního
kruhu se uzavírá 2 minuty poté, co absolvuje poslední kůň skokovou část.
4. Výstroj koně:
4.1.Uzdečka s udidlem a nánosníkem jsou pro tento typ soutěže povinné.
Nánosník může být libovolného typu. Jsou povolena stihlová udidla
(klasické stihlo, Baucher, roubíkové, roubíkové typ Fulmer), dále oliva
a déčko. Všechna udidla jsou povolená ve variantách nelomená, jednou,
nebo dvakrát lomená. Udidla mohou být kovová, plastová, nebo gumová.
4.2.Ve WHP třídách je možné použití martingalu (volný martingal).
Jiné pomocné otěže nejsou povoleny. Použití poprsníku je povoleno.
4.3.Bandáže, zvony a botičky nejsou povoleny. V 1. fázi je povoleno použití
chráničů na přední nohy koně. Chrániče musí být tmavé, jednobarevné
(nedoporučují se výrazné barvy). Do 2. fáze musí kůň nastoupit
bez chráničů.
4.4.V průběhu WHP třídy nejsou povoleny jakékoliv změny ve výstroji koně.
Za změnu výstroje není považováno sundání chráničů předních nohou před
začátkem 2. fáze.
5. Hodnocení WHP tříd:
1.fáze

2.fáze

50 bodů

Skoky

20 bodů

Styl koně a ovladatelnost

20 bodů

Hodnocení typu, exteriéru a kondice

10 bodů

Individuální prezentace a ovladatelnost

Celkem 100 bodů

Penalizace 10 trestných bodů shození
15 trestných bodů 1.odmítnutí poslušnosti
20 trestných bodů 2.odmítnutí poslušnosti
Vyloučení
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3.odmítnutí poslušnosti; pád koně,
jezdce nebo obou; nedodržení kurzu

5.1.Za neposlušnost je považováno zastavení před překážkou, vybočení,
odepření pohybu, uzavření kruhu na kterémkoliv místě v parkuru.
5.2.Za shození je považováno jakékoli porušení překážky.
5.3.Vodní příkop lze absolvovat přeskočením překážky, nebo jej lze projít.
5.4.V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší CELKOVÁ známka z 1. fáze.
V případě, že je i tato známka shodná rozhoduje známka za individuální
prezentaci a ovladatelnost. V případě shody se použije známka za typ,
exteriér a kondici. Pokud by i v této známce panovala shoda, rozhodne
o konečném pořadí posuzovatel. Rozhodnutí posuzovatele je závazné.
6. Rozdělení WHP:
6.1.Novice – Working Hunter Pony (N-WHP): Třída pro začínající jezdce
na pony do 137 cm
6.1.1. Výška skoků je pro pony do 122 cm min. 30 cm, max. 40 cm, pro
pony 123–137 cm min. 40, max. 50 cm.
6.1.2. Jednoduchý kurz, neobsahuje šířkové skoky ani kombinace.
6.1.3. Neobsahuje vodní překážky.
6.1.4. Třída je otevřená pro děti do 12 let na klisnách a valaších.
6.1.5. V jezdecké části bude požadováno individuální předvedení v kroku,
klusu a ve cvalu.
6.1.6. První fázi (skokovou) je nutné absolvovat ve cvalu, cvalové pasáže
ve druhé fázi jsou povinné. Absolvování druhé fáze v klusu není
povoleno. Výjimku tvoří případy, kdy z důvodu kvality povrchu
rozhodne o vynechání cvalových pasáží ve druhé fázi posuzovatel.
6.2.Klasické WHP třídy: Tato třída je otevřena pro klisny, valachy i hřebce
bez omezení KVH. Věk jezdců je omezen pouze při jízdě na hřebcích viz.
odstavec A:8. Parametry skoků viz. níže.
6.2.1. Parkur obsahuje vždy změnu / změny směru, šířkové skoky
a minimálně jednu kombinaci.
6.2.2. Může obsahovat vodní příkop.
6.2.3. V jezdecké části bude požadováno individuální předvedení v kroku,
klusu, cvalu a prodlouženém cvalu. V případech, kdy to neumožní
prostor, nebo povrch rozhodne o vynechání prodlouženého cvalu
posuzovatel.
6.2.4. V případě menšího počtu přihlášených dvojic je možné klasické
WHP třídy vypsat formou handicapu.
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KVH

Minimální
výška skoku

Maximální
výška skoku

Maximální
šířka skoku

Do 122 cm

40

50

40

123–137 cm

60

70

60

138–148 cm

70

80

70

Nad 148 cm

80

90

90

Vzdálenosti v kombinacích
KVH koně /

do 122 cm

123–137 cm 138–148 cm Nad 148 cm

Počet cvalových
skoků

1 cvalový skok

6m

6,5 m

6,9 m

7,5 m

2 cvalové skoky

8,7 m

9,2 m

9,8 m

10,7 m

3 cvalové skoky

12,3 m

12,6 m

13,2 m

14,1 m

4 cvalové skoky

15,3 m

16 m

16,3 m

17,8 m

5 cvalových
skoků

18,7 m

19 m

19,3 m

21,2 m

H. Working Hunter Pony – Training Stakes (WHP-TS)
1. Tato třída je otevřena pro klisny, valachy i hřebce s KVH do 156 cm.
2. V této třídě není věk jezdců nijak omezen, s výjimkou jezdců na hřebcích (viz.
bod A:8).
3. WHP-TS třídy se dělí do dvou fází:
3.1.První fáze je skoková a obsahuje maximálně 10 skoků, které by se měly
co nejvíce blížit přírodním skokům. Skoky jsou očíslované, prohlídka
parkuru je bez koní, pokud posuzovatel nerozhodne jinak.
3.2.Druhá fáze sestává z jezdecké části, která bezprostředně navazuje na část
skokovou a probíhá na stejném kolbišti. V jezdecké části bude požadováno
individuální předvedení v kroku, klusu, cvalu a prodlouženém cvalu.
V případech, kdy to neumožní prostor, nebo povrch, rozhodne o vynechání
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prodlouženého cvalu posuzovatel. Do druhé fáze postupují pouze dvojice,
které dokončily první fázi.
3.3.Ve WHP-TS není hodnocen exteriér koně.
4. Smyslem této třídy je podpora stylového překonávání překážek. V rámci
WHP-TS jsou vypisovány následující třídy:
4.1.Třída 1: výška skoků min. 40 cm, max. 50 cm.
4.2.Třída 2: výška skoků min. 60 cm, max. 70 cm.
4.3.Třída 3: výška skoků min. 80 cm, max. 90 cm.
4.4.Třída 4: výška skoků min. 90 cm, max. 100 cm.
5. Výstroj koně:
5.1.Uzdečka s udidlem a nánosníkem jsou pro tento typ soutěže povinné.
Nánosník může být libovolného typu. Jsou povolena stihlová udidla
(klasické stihlo, Baucher, roubíkové, roubíkové typ Fulmer), dále oliva
a déčko. Všechna udidla jsou povolená ve variantách nelomená, jednou,
nebo dvakrát lomená. Udidla mohou být kovová, plastová, nebo gumová.
5.2.Ve WHP-TS třídách je možné použití martingalu (volný martingal).
Jiné pomocné otěže nejsou povoleny. Použití poprsníku je povoleno.
5.3.Bandáže, zvony a botičky nejsou povoleny. Je povoleno použití chráničů
na přední i zadní nohy koně. Chrániče musí být tmavé, jednobarevné
(nedoporučují se výrazné barvy).
6. Hodnocení WHP-TS:
1.fáze
60 bodů
Skoky

2.fáze

20 bodů

Styl koně a ovladatelnost

20 bodů

Individuální prezentace a ovladatelnost

Celkem 100 bodů

Penalizace 10 trestných bodů shození
15 trestných bodů

1.odmítnutí poslušnosti

20 trestných bodů 2.odmítnutí poslušnosti
Vyloučení
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3.odmítnutí poslušnosti; pád koně,
jezdce nebo obou; nedodržení kurzu

6.1.Za neposlušnost je považováno zastavení před překážkou, vybočení,
odepření pohybu, uzavření kruhu na kterémkoliv místě v parkuru.
6.2.Za shození je považováno jakékoli porušení překážky.
6.3.Vodní příkop lze absolvovat přeskočením překážky, nebo jej lze projít.
6.4.V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší CELKOVÁ známka z 1. fáze.
V případě, že je i tato známka shodná rozhoduje známka za individuální
prezentaci a ovladatelnost. Pokud by i v této známce panovala shoda,
rozhodne o konečném pořadí posuzovatel. Rozhodnutí posuzovatele je
závazné.

I. Driving (zápřahová třída – D)
1. Tato třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy.
2. Vozatajové do 12 let včetně mohou předvádět spřežení pouze s přísedícím,
kterému je minimálně 18 let.
3. Vozatajové od 13 let, mohou jednospřeží předvádět bez přísedícího.
V případě, že má vozataj pomocníka, vyčká pomocník při hromadném
předvedení mimo výstavní kruh. Vstup do výstavního kruhu je
pomocníkovi povolen až při řazení koní před individuálním předvedením.
Pomocník vždy dbá instrukcí, které obdrží od stevarda. Úbor pomocníka
odpovídá úboru předepsanému pro přísedícího.
4. U dvojspřeží a čtyřspřeží je povinný předepsaný počet přísedících.
 dvojspřeží řízené juniorem do 16 let – jeden přísedící min. 18 let
 dvojspřeží řízené juniorem nad 16 let, nebo seniorem – jeden
přísedící minimálně 12 let.
 čtyřspřeží – dva přísedící, jeden min. 18 let, druhý min. 12 let.
5. Po vozatajích bude požadováno předvedení v kroku a pracovním klusu
ve skupině. Při individuálním předvedení bude vyžadován krok, pracovní
a prodloužený klus na obě ruce, zastavení a bude požadováno i zacouvání.
V případě, že dvojice není schopna zacouvat, sdělí toto posuzovateli.
Nezacouvání není důvodem k vyloučení dvojice z výstavního kruhu. Cval
není povolen.
6. Úbor vozataje:
 povinná vhodná pokrývka hlavy (klobouk, buřinka, cylindr)
 u vozatajů mladších 18 let je povinná tříbodová jezdecká přilba, která
musí být řádně zapnuta vždy, když sedí na kočáře.
 povinná přikrývka na kolena
 povinné rukavice a bič se šlahounem vhodné délky. Vozataj musí
držet bič v ruce po celou dobu trvání třídy.
25

 oblečení v anglickém stylu: pánové oblek s košilí a kravatou, dámy
sukně, halenka a sako, nebo šaty a sako, nebo kalhotový kostým
a vhodná obuv.
7. Úbor přísedícího:
 povinná vhodná pokrývka hlavy (klobouk, buřinka, cylindr)
 u přísedících mladších 18 let je povinná tříbodová jezdecká přilba,
která musí být řádně zapnuta.
 povinné rukavice
 oblečení v anglickém stylu: pánové oblek s košilí a kravatou, dámy
sukně, halenka a sako, nebo šaty a sako, nebo kalhotový kostým
a vhodná obuv. Povolen je i jezdecký úbor dle pravidel NPS (viz
odstavec A:15)
8. Použití uzdění bez udidla, nebo hackamore, není v zápřahových třídách
povoleno.
9. Pony musí být zapřažen v korektním postroji, doporučuje se postroj
poprsní. Součástí postroje musí být v případě nebržděného kočáru zádržný
systém.
10.Pro jednospřeží a tandem je možné použít kromě dvounápravového
i jednonápravový kočár (sulka, gig), u dvojspřeží a čtyřspřeží pouze
dvounápravový.

J. Závěrečná ustanovení
1. Rozhodnutí posuzovatele je ve všech případech konečné.
2. Jakákoliv kritika poškozující dobré jméno NPS, jejích členů, nebo
posuzovatelů (na sociálních sítích i jinde) může být důvodem k nepřijetí
přihlášek na další akce organizované a spoluorganizované NPS.
3. Tato výstavní pravidla jsou závazná pro akce pořádané NPS a pro akce,
na které NPS poskytuje finanční příspěvky.
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Pravidla pro posuzovatele na panelu NPS
1. Všichni posuzovatelé na panelu NPS musí být členy NPS a musí mít
zaplacené členské příspěvky na aktuální rok.
2. Posuzovatelé jsou zapsáni na panel po splnění podmínek NPS k udělení
licence posuzovatele. Předsednictvo NPS má pravomoc posuzovatele
z panelu vyškrtnout v případě, že dojde z jeho strany k porušení pravidel.
3. Posuzovatelé mají povinnost účastnit se minimálně každé tři roky semináře
pro posuzovatele, který organizuje NPS, nebo semináře organizovaného
jiným subjektem, který za tímto účelem předem schválí předsednictvo NPS.
V případě, že se posuzovatel nezúčastní, bude smazán z panelu
posuzovatelů, dokud tuto povinnost nesplní.
4. Posuzovatel musí znát pravidla NPS a musí se jimi řídit. V průběhu výstavy
musí mít svůj vlastní výtisk pravidel v dosahu tak, aby mohl v průběhu
posuzování případné nejasnosti ověřit.
5. Posuzovatel se na výstavu, kterou má posuzovat musí dostavit s patřičným
časovým předstihem (dle dohody s pořadatelem). V případě, že mu
okolnosti zabrání dostavit se včas, musí neprodleně po jejich zjištění
informovat organizátora výstavy.
6. Posuzovatel musí být oblečen ve společenském oděvu a musí mít pokrývku
hlavy. Volnočasové oblečení není povoleno.
7. Posuzovatel ve výstavním kruhu nesmí kouřit, nebo používat mobilní
telefon.
8. Posuzovatel nesmí posuzovat koně vlastního chovu, koně ve svém majetku
ani koně odchované osobou jemu blízkou. Za osobu blízkou je považován
příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, nebo partner.
9. Posuzovatel musí dbát na bezpečnost ve výstavním kruhu. Pokud některý
z účastníků ve třídě ohrožuje svým chováním ostatní, je posuzovatel
povinen účastníka vyloučit.
10.V rámci zachování welfare bude posuzovatel věnovat pozornost i výživové
kondici koně. Obezita, nebo špatná výživová kondice jsou nežádoucí.
11.Při použití zakázaných prostředků zvyšujících výkon koně (nadměrné
používání biče, vytváření zvukových efektů např. igelitovými sáčky
a krabičkami s kamínky, používání zapalovačů atd.) je posuzovatel povinen
dvojici vyloučit.
12.Po ukončení výstavní třídy posuzovatel zhodnotí výkony účastníků.
V případě, že je výstava komentovaná, sdělí stevard hodnocení hlasateli,
který s ním seznámí účastníky a diváky.
27

13.Posuzovatel se veřejně nevyjadřuje k hodnocení jednotlivých koní nebo
výkonů na sociálních sítích. Porušení tohoto ustanovení může vést
k dočasnému, nebo doživotnímu vyloučení posuzovatele z panelu
posuzovatelů NPS.
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Sportovní soutěže
V žádné ze sportovních soutěží není povolen start klisnám, které pod sebou mají
v daném roce hříbě

A. Jízda zručnosti na opratích
- Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší.
Výstroj koně:
- Uzdečka, nebo vozová ohlávka s udidlem.
- Náhřbetník je povinný.
- Opratě vhodné délky, které musí procházet kroužky náhřbetníku.
- Použití chráničů, čabrak, náušníků apod. je povoleno.
Výstroj předvádějícího:
- Vhodné sportovní, nebo společenské oblečení a obuv.
- Rukavice jsou povinné.
- Bič vhodné délky. Za vhodnou délku biče je považovaná délka, kdy
bičem vodič dosáhne z bezpečné vzdálenosti na náhřbetník.
- U dětí do 14 let je povinná bezpečnostní přilba.
Způsob hodnocení: Každé porušení překážky, nebo nesplnění úkolu bude
penalizováno trestnými body. Soutěžícímu se bude měřit čas. Při rovnosti
trestných bodů rozhoduje čas. Pokud rozhodčí dojde k závěru, že některý
z úkolů je nad síly soutěžícího, vyzve ho, aby pokračoval k dalšímu úkolu
a za úkol, který nebyl splněn, obdrží soutěžící 10 trestných bodů. Závěr
rozhodčího je konečný.
Průběh soutěže: Předvádějící vede koně na opratích po předem stanovené
trase, která obsahuje minimálně 4 a maximálně 10 překážek. Chod koně je
libovolný a pohyb předvádějícího je bez omezení, pokud plánek parkuru
neurčuje jinak. Tempo musí být zvoleno s ohledem na welfare koně.
Penalizace:
- Porušení překážky, nebo nesplnění úkolu bude penalizováno 1-10
trestnými body, dle míry nesplnění.
- Pokud je v plánku parkuru stanoven chod koně případně tempo
předvádějícího pro absolvování trasy, či její části, je jejich porušení
penalizováno následujícím způsobem:
 Porušení chůze předvádějícího: první porušení 5 trestných
bodů, druhé porušení 10 trestných bodů, třetí porušení –
vyloučení.
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 Porušení chodu koně: první porušení – 5 trestných bodů, druhé
porušení 10 trestných bodů, třetí porušení – vyloučení.
Vyloučení ze soutěže:
- V případě, že kdokoliv ze soutěžící dvojice (pony + předvádějící),
opustí v průběhu soutěže kolbiště.
- Dvojice bude ze soutěže vyloučena, jestliže podle názoru rozhodčího
není soutěžící, nebo kůň způsobilý v soutěži pokračovat.

B. Parkur mezi kužely na opratích
- Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší.
Výstroj koně a výstroj předvádějícího:
- Odpovídá sportovní soutěži jízda zručnosti na oprati.
Způsob hodnocení: Soutěžící absolvuje určenou trasu s překážkami, které
obsahují shoditelné prvky a bude se mu měřit čas.
Průběh soutěže:
- Trať bude tvořena min. 10 a max. 15 překážkami, součástí může být
i kombinace.
- V případě, že je soutěž vypisována pro děti do 12 let, je trať tvořena
minimálně 8, maximálně 10 překážkami bez kombinace.
- Překážkami je možné projíždět pouze během jejich absolvování.
Rozhodčí může v případě potřeby povolit průjezd určitou překážkou
i po jejím absolvování. Tato skutečnost bude uvedena v plánku
parkuru.
- Překážkou musí projít kůň i předvádějící.
- Pokud není v propozicích uvedeno jinak, je šířka překážek zpravidla
následující:
 50 cm pro koně do 87 cm KVH
 60 cm pro koně 88–107 cm KVH
 70 cm pro koně 108–137 cm KVH
 80 cm pro koně nad 137 cm KVH
- Chod koně je libovolný a pohyb předvádějícího je libovolný, pokud
plánek parkuru neurčuje jinak. Tempo musí být zvoleno s ohledem
na welfare koně.
Penalizace:
- Shození shoditelného prvku, nebo porušení překážky, bude
penalizováno 5 trestnými body.
- První a druhé odmítnutí poslušnosti bude penalizováno 10 trestnými
body.
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Vyloučení ze soutěže:
- V případě, že předvádějící neprojde překážkou.
- V případě, že kdokoliv ze soutěžící dvojice (pony + předvádějící),
opustí v průběhu soutěže kolbiště.
- Dvojice bude ze soutěže vyloučena, jestliže podle názoru rozhodčího
není soutěžící, nebo kůň způsobilý v soutěži pokračovat.
- Při nedodržení kurzu parkuru.
- Při třetím odmítnutí poslušnosti.
- V případě nepadnoucí výstroje.
- V případě nadměrného použití biče.
- V případě, že dvojice neprojede startem, nebo cílem.

C. Trail na ruce (jízda zručnosti na ruce)
- Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy dvouleté a starší.
Výstroj koně:
- Uzdečka, nebo ohlávka s vodítkem.
- Použití chráničů, náušníků apod. je povoleno.
Výstroj předvádějícího:
- Vhodné sportovní, nebo společenské oblečení a obuv.
- Rukavice jsou povinné.
- Bič maximální délky 76 cm je povolen.
- Vodič do 14 let musí mít bezpečnostní přilbu.
Způsob hodnocení: Každé porušení překážky, nebo nesplnění úkolu bude
penalizováno trestnými body. Soutěžícímu se bude měřit čas. Při rovnosti
trestných bodů rozhoduje čas. Pokud rozhodčí dojde k závěru, že některý z
úkolů je nad síly soutěžícího, vyzve ho, aby pokračoval k dalšímu úkolu a
za úkol, který nebyl splněn, obdrží soutěžící 10 trestných bodů. Závěr
rozhodčího je konečný.
Průběh soutěže: Vodič vede koně po stanovené trase, která obsahuje
minimálně 4 a maximálně 10 překážek. Dvojice plní v průběhu trasy dané
úkoly. Přítomnost asistenta v kruhu není povolena.
Penalizace: Porušení překážky, nebo nesplnění úkolu bude penalizováno
1–10 trestnými body, dle míry nesplnění.
Vyloučení ze soutěže:
- V případě, že kdokoliv ze soutěžící dvojice (pony + předvádějící),
opustí v průběhu soutěže kolbiště.
- Dvojice bude ze soutěže vyloučena, jestliže podle názoru rozhodčího
není soutěžící, nebo kůň způsobilý v soutěži pokračovat.
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D. Jízda zručnosti pro děti do 9 let na poníkovi vedeném vodičem
- Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší.
Výstroj koně:
- Kompletní uzdečka s otěžemi. Udidlo je v této třídě povinné.
- Kompletní sedlo.
- Vodítko.
- Použití chráničů, čabrak, náušníků apod. je povoleno.
Výstroj předvádějícího:
- Vhodné oblečení a obuv.
- Rukavice jsou povinné pro jezdce i vodiče.
- Jezdec musí mít bezpečnostní přilbu.
- Bič maximální délky 76 cm může mít pouze vodič, nikoli dítě.
Způsob hodnocení: Každé porušení překážky, nebo nesplnění úkolu bude
penalizováno trestnými body. Soutěžícímu se bude měřit čas. Při rovnosti
trestných bodů rozhoduje čas. Pokud rozhodčí dojde k závěru, že některý z
úkolů je nad síly soutěžícího, vyzve ho, aby pokračoval k dalšímu úkolu a
za úkol, který nebyl splněn, obdrží soutěžící 10 trestných bodů. Závěr
rozhodčího je konečný.
Průběh soutěže: Vodič vede koně po stanovené trase, která obsahuje
minimálně 4 a maximálně 10 překážek a jezdec plní dané úkoly.
Penalizace: Porušení překážky, nebo nesplnění úkolu bude penalizováno
1-10 trestnými body, dle míry nesplnění.
Vyloučení ze soutěže:
- V případě, že kdokoliv ze soutěžící trojice (pony + předvádějící +
vodič) opustí v průběhu soutěže kolbiště.
- Při pádu koně, jezdce, nebo obou bude trojice vyloučena.
- Trojice bude ze soutěže vyloučena, jestliže podle názoru rozhodčího
není soutěžící, nebo kůň způsobilý v soutěži pokračovat.
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E. Jízda zručnosti v zápřeži
- Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy čtyřleté a starší.
Výstroj koně:
- Kůň musí být zapřažen v korektním postroji. Součástí postroje musí
být v případě nebržděného kočáru zádržný systém.
- V této sportovní třídě je udidlo povinné.
- Pro jednospřeží a tandem je možné použít kromě dvounápravového
i jednonápravový kočár (sulka, gig), u dvojspřeží a čtyřspřeží pouze
dvounápravový.
- Použití chráničů, čabrak, náušníků apod. je povoleno.
Úbor vozataje:
- Povinná vhodná pokrývka hlavy.
- U vozatajů mladších 18 let je povinná tříbodová jezdecká přilba,
která musí být řádně zapnuta vždy, když sedí na kočáře.
- Povinné rukavice a bič se šlahounem vhodné délky. Vozataj musí
držet bič v ruce po celou dobu soutěže.
- Oblečení může být ve sportovním stylu, nebo společenské.
Přísedící: Nutnost přítomnosti přísedících a jejich počty odpovídají
pravidlům speciální výstavní třídy Driving.
- Povinná vhodná pokrývka hlavy.
- U přísedících mladších 18 let je povinná tříbodová jezdecká přilba,
která musí být řádně zapnuta vždy, když sedí na kočáře.
- Povinné rukavice.
- Oblečení může být ve sportovním stylu, nebo společenské.
- Jakýkoliv zásah přísedícího do řízení bude hodnocen jako
nedovolená pomoc a spřežení bude vyloučeno.
Způsob hodnocení: Každé porušení překážky, nebo nesplnění úkolu bude
penalizováno trestnými body. Soutěžícímu se bude měřit čas. Při rovnosti
trestných bodů rozhoduje čas. Pokud rozhodčí dojde k závěru, že některý z
úkolů je nad síly soutěžícího, vyzve ho, aby pokračoval k dalšímu úkolu a
za úkol, který nebyl splněn, obdrží soutěžící 10 trestných bodů. Závěr
rozhodčího je konečný.
Průběh soutěže:
Vozataj vede koně po předem stanovené trase, která obsahuje minimálně 4
a maximálně 10 překážek. Během soutěže plní vozataj dané úkoly.
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Penalizace:
- Porušení překážky, nebo nesplnění úkolu bude penalizováno 1-10
trestnými body, dle míry nesplnění.
Vyloučení ze soutěže: spřežení bude vyloučeno v následujících případech:
- Při opuštění kolbiště.
- Při převrácení kočáru, pádu vozataje, nebo nedovolené cizí pomoci.
- Při nedodržení kurzu parkuru.
- Jestliže podle názoru rozhodčího není soutěžící, nebo kůň způsobilý
v soutěži pokračovat,
- V případě nepadnoucí výstroje, nevhodného kočáru.
- V případě nadměrného použití biče.
- V případě, že neprojede startem, nebo cíle

F. Drezurní soutěž NPS 2019
- Soutěž je otevřena pro klisny, hřebce a valachy čtyřleté a starší.
Výstroj koně:
- Uzdečka s udidlem a nánosníkem jsou pro tento typ soutěže povinné.
Nánosník může být libovolného typu. Jsou povolena stihlová udidla
(klasické stihlo, Baucher, roubíkové, roubíkové typ Fulmer), dále
oliva a déčko. Všechna udidla jsou povolená ve variantách
nelomená, jednou, nebo dvakrát lomená. Udidla mohou být kovová,
plastová, nebo gumová.
- Sedlo je povinné. Doporučuje se vhodně zvolená velikost anglického
sedla, nebo bezkostrového sedla v anglickém typu. Westernová,
dámská a jiná sedla nejsou povolena.
- Použití chráničů, náušníků a pomocných otěží (včetně martingalu)
není povoleno.
Výstroj jezdce:
- Odpovídá úboru jezdce v podsedlových speciálních výstavních
třídách (viz A:15 pravidel NPS pro speciální výstavní třídy)
- Akceptovatelný je i jezdecký úbor dle ČJF.
- Povolen je bič do maximální délky 76 cm. Ostruhy nejsou povoleny.
Omyly:
- První a druhý omyl budou penalizovány srážkou dvou bodů.
- Omyl může být ohlášený (rozhodčí zazvoní a vrátí dvojici do
určitého písmene, odkud pokračuje dále), nebo neohlášený (dvojice
pokračuje dále bez zvonění, ale omyl bude penalizován
v hodnocení).
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Vyloučení ze soutěže:
- V případě, že kůň opustí všemi čtyřmi končetinami v průběhu
soutěže drezurní obdélník.
- Třetí omyl v úloze.
- Pád koně, jezdce, nebo obou znamená vyloučení ze soutěže. Po pádu
jezdec nenasedá na koně, ale odvede koně z drezurního obdélníku.
- Dvojice bude ze soutěže vyloučena, jestliže podle názoru rozhodčího
není soutěžící, nebo kůň, způsobilý v soutěži pokračovat.
- Nadměrné použití biče, nebo nevhodné chování ke koni je důvodem
k okamžitému vyloučení.
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Drezurní úloha NPS 2019
(autorka: Ing. Michaela Pavlisová)
Klus předvést v lehkém klusu (pracovní klus = pracovní klus lehký)
Obdélník 20 x 40 m Informativní čas: 3 min 30 sek. Úloha může být čtená.
místo
1. A
X
C
2. E
B
3. K–H

cvik
Vjezd pracovním klusem
Stát, pozdrav, pracovním
klusem vchod
Na levou ruku
Obrat vlevo
Obrat vpravo
Od stěny ke stěně 5 m

Max
10

Řídící myšlenky při hodnocení
Rovnost středové linie, kvalita klusu,
přechod do zastavení, stání, vyklusání,
projetí obratu v ohnutí

10

Pravidelnost
klusu,
ohnutí
na jednotlivých obloucích
Pravidelnost
klusu,
ohnutí
na jednotlivých liniích
Pravidelnost a plynulost přechodu,
přesnost přechodů

10

4. C
M-E
E
5. A

Střední krok
10
Změnit směr
Pracovní klus
Pracovní cval vlevo a ihned 10
velký kruh 1x kolem

6. A
A–X–C

Pracovní klus
Kruhy změnit

7. C

Pracovní cval vpravo a 10
ihned velký kruh 1 x
kolem, přímo
Pracovní klus
Ze středu
10
Stát, nehybnost, pozdrav

B
8. A
X

celkem
-

Tvar a velikost kruhu, přesnost
a kvalita přechodů, kvalita cvalu
Kvalita přechodů, ohnutí
Přechody
Přechod
Ohnutí a přestavění v “ kruhy změnit “
Tvar a
a kvalita
a klusu

velikost kruhu, přesnost
přechodů, kvalita cvalu

Ohnutí v obratu, rovnost středové linie,
kvalita klusu, přechod do zastavení,
stání

80

Odjezd v A volným krokem na dlouhé otěži

Souhrnné hodnocení:
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Max.

koeficient

Celkem bodů

celkový dojem, plynulost úlohy, přilnutí,
takt, uvolněnost koně

10

2

20

Celkem

100

G. Vozatajské drezurní úlohy NPS 2021
- Soutěž je otevřena pro klisny, hřebce a valachy čtyřleté a starší.
Výstroj koně:
- Odpovídá výstroji koně ve speciální výstavní třídě Driving.
- V této sportovní třídě je použití náušníků povoleno.
Úbor vozataje:
- Odpovídá úboru vozataje ve speciální výstavní třídě Driving.
Přísedící: Nutnost přítomnosti přísedících, jejich počty a úbor odpovídají
pravidlům speciální výstavní třídy Driving.
Omyly:
- První a druhý omyl, nebo neposlušnost, budou penalizovány srážkou
dvou bodů.
- První a druhé sesednutí přísedícího v průběhu soutěže budou
penalizovány srážkou dvou bodů.
- Omyl může být ohlášený (rozhodčí zazvoní a vrátí dvojici do
určitého písmene, odkud pokračuje dále), nebo neohlášený (dvojice
pokračuje dále bez zvonění, ale omyl bude penalizován
v hodnocení).
- Sesednutí přísedícího může být dobrovolné, nebo nedobrovolné.
Vozataj je po nedobrovolném sesednutí přísedícího povinen zastavit
a na přísedícího počkat.
- V případě, že dojde k závadě na postroji, nebo na kočáře, může
přísedící opustit po zazvonění rozhodčího kočár a závadu opravit.
Takové opuštění kočáru není považováno za sesednutí.
Vyloučení ze soutěže: k vyloučení ze soutěže dojde v následujících
případech
- Spřežení, či jeho část, v průběhu soutěže opustí drezurní obdélník.
- Třetí omyl, nebo neposlušnost v úloze.
- Třetí sesednutí přísedícího v úloze.
- Převrácení kočáru, pád vozataje.
- Nedovolená cizí pomoc.
- Nepadnoucí výstroj, nebo nevhodný kočár.
- Spřežení bude ze soutěže vyloučeno, jestliže podle názoru
rozhodčího není soutěžící, nebo kůň, způsobilý v soutěži pokračovat.
Nadměrné použití biče, nebo nevhodné chování ke koni je důvodem
k okamžitému vyloučení.
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Vozatajská drezurní úloha NPS 1
(autorka: Iveta Lewingerová, revize: Ing. Michaela Pavlisová, Jan Jelínek)
Obdélník 20 x 40 m Informativní čas: 4 min. Úloha může být čtená.
Místo
1.

2.

3.

4.

5

6.

A
X

Cvik
pracovním

X
Mezi XC
C
E
E-X-B
B
K-X-M
M

Vjezd
klusem
Stát, pozdrav
Krok
Pracovní klus
Na levou ruku
Obrat vlevo
Pracovní klus
Na pravou ruku
Prodloužený klus
Pracovní klus

C
H–B
B
A–X–C

krok
Změnit směr
Pracovní klus
Vlnovka o 2 obloucích

Max
10

10

10

10
10

10
7.

8.

H–K
K
K-A
A
X

Prodloužený klus
Pracovní klus
Pracovní klus
Ze středu
Stát, pozdrav

CELKEM

10

10

80

Odjezd volným krokem v A
Souhrnné hodnocení spřežení:
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Používání pomůcek, práce s opratěmi a
bičem
Plynulost předvedení úlohy, celkový dojem

20

Celkem

120

20

Řídící myšlenky při hodnocení
Rovný vjezd a pohyb po středové čáře
Přechod do zastavení, nehybnost,
zachování přilnutí
Kvalita přechodů, pravidelnost,
prostornost, kmih
Sestavení koně v oblouku
Sestavení
koně
v
obloucích,
pravidelnost, kmih
Přesnost
a
kvalita
přechodů,
prodloužení, rovný pohyb po
diagonále
Přesnost a pravidelnost přechodů,
pravidelnost a prostornost kroku
Tvar a velikost oblouků, sestavení
koně, kmih
Přesnost
a
kvalita
přechodů,
prodloužení,
sestavení
koně,
zachování přilnutí
Sestavení koně, přilnutí, rovný pohyb
po středové čáře, přechod do
zastavení, nehybnost, zachování
přilnutí, poslušnost

Vozatajská drezurní úloha NPS 2
(autorka: Iveta Lewingerová, revize: Ing. Michaela Pavlisová, Jan Jelínek)
Obdélník 20 x 40 m Informativní čas: 5 min. Úloha může být čtená.
1.

2.
3.
4.

Místo
A-X
X

Cvik
Vjezd pracovním klusem
Stát, pozdrav

Max

X
C

Pracovním klusem vchod
Na levou ruku

10

H-X-F
F

Prodloužený klus
Pracovní klus

10

A-C

Vlnovka o 3 obloucích

10

10
5.
6.

C
M-E
E
A

Krok
Změnit směr
Pracovní klus
Ze středu

10
10

7.
8.

9.
10.
11.

Mezi A- Malý kruh 10 metrů vpravo
X
1 x kolem
Zastavit stát, 5 vteřin
nehybnost, pak 3 kroky
zpět, 5 vteřin nehybnost a
pracovním klusem vchod
Mezi X- Malý kruh 10 metrů vlevo
C
1 x kolem

X

C
M-F
F
A
X

Na pravou ruku
Prodloužený klus
Pracovní klus
Ze středu
Stát, pozdrav
CELKEM

Odjezd volným krokem v A
Souhrnné hodnocení spřežení:
Používání pomůcek, práce s opratěmi a
bičem
Plynulost předvedení úlohy, celkový dojem
CELKEM
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10
10
10

10
10
110

20
20
150

Řídící myšlenky při hodnocení
Rovný vjezd a pohyb po středové
čáře
Přechod do zastavení, nehybnost,
zachování přilnutí
Kvalita přechodů, pravidelnost,
prostornost, kmih
Sestavení koně v oblouku
Přesnost a kvalita přechodů,
prodloužení, rovný pohyb po
diagonále
Sestavení koně v obloucích,
pravidelnost, kmih, tvar a velikost
vlnovky
Přesnost a pravidelnost přechodů,
pravidelnost a prostornost kroku
Sestavení koně v oblouku, pohyb po
středové čáře
Tvar a velikost kruhu, sestavení
koně,
zachování
pravidelného
pohybu
Zastavení a klidné stání, rovné
zacouvání, přechod do klusu,
zachování přilnutí, poslušnost
Tvar a velikost kruhu, sestavení
koně,
zachování
pravidelného
pohybu
Sestavení koně v oblouku
Přesnost a kvalita přechodů,
prodloužení
Sestavení koně v oblouku, kmih,
přesnost a kvalita přechodu

H. Vozatajský parkur
- Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy čtyřleté a starší.
Výstroj koně:
- Kůň musí být zapřažen v korektním postroji. Součástí postroje musí
být v případě nebržděného kočáru zádržný systém.
- V této sportovní třídě je udidlo povinné.
- Pro jednospřeží a tandem je možné použít kromě dvounápravového
i jednonápravový kočár (sulka, gig), u dvojspřeží a čtyřspřeží pouze
dvounápravový.
- Použití chráničů, čabrak, náušníků apod. je povoleno.
Úbor vozataje:
- Povinná vhodná pokrývka hlavy.
- U vozatajů mladších 18 let je povinná tříbodová jezdecká přilba,
která musí být řádně zapnuta vždy, když sedí na kočáře.
- V případě, že součástí trasy vozatajského parkuru je maratonová
překážka, je pořadatel povinen tuto skutečnost uvést v propozicích.
V tomto případě je povinná tříbodová jezdecká helma i pro vozataje
a přísedící starší 18 let a je povinná i bezpečnostní vesta či chránič
páteře.
- Povinné rukavice a bič se šlahounem vhodné délky. Vozataj musí
držet bič v ruce po celou dobu soutěže.
- Oblečení může být ve sportovním stylu, nebo společenské.
Přísedící: Nutnost přítomnosti přísedících a jejich počty odpovídají
pravidlům speciální výstavní třídy Driving.
- Povinná vhodná pokrývka hlavy.
- U přísedících mladších 18 let je povinná tříbodová jezdecká přilba,
která musí být řádně zapnuta vždy, když sedí na kočáře.
- V případě, že součástí trasy vozatajského parkuru je maratonová
překážka, je pořadatel povinen tuto skutečnost uvést v propozicích.
V tomto případě je povinná tříbodová jezdecká helma i pro vozataje
a přísedící starší 18 let a je povinná i bezpečnostní vesta či chránič
páteře.
- Povinné rukavice.
- Oblečení může být ve sportovním stylu, nebo společenské.
- Jakýkoliv zásah přísedícího do řízení bude hodnocen jako
nedovolená pomoc a spřežení bude vyloučeno.
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Způsob hodnocení: Soutěžící absolvuje určenou trasu s překážkami, a
bude se mu měřit čas. Každé porušení překážky, či shození shoditelného
prvku bude penalizováno 5 trestnými sekundami, které se připočítají
k dosaženému času.
Průběh soutěže:
- Před startem se změří rozchod kol kočáru a šíře překážek se upraví
na vzdálenost odpovídající rozchodu kol kočáru + 20 cm. Vozataj
vede koně po stanovené trase, která obsahuje překážky ve formě
kuželů, nebo jiné druhy vozatajských překážek se shoditelnými
prvky.
- Součástí parkuru mohou být i zúžené překážky, jejichž šířka se bude
rovnat rozchodu kol + 10 cm. Takové překážky budou zřetelně
vyznačeny v plánku parkuru.
- Trať bude tvořena min. 10 a max. 20 překážkami, přičemž
maratonová překážka se počítá jako jedna, bez ohledu na počet
průjezdů.
- V případě, že je soutěž vypisována pro děti do 12 let upraví se šíře
překážek na vzdálenost odpovídající rozchodu kol kočáru + 30 cm.
Trať je v tomto případě tvořena minimálně 8, maximálně 12
překážkami.
- Šíře průjezdu u maratonové překážky je 300-350 cm a je tvořena
max. 6 průjezdy A-F. Po absolvování daného průjezdu jej může
spřežení projíždět bez omezení.
- V případě porušení maratonové překážky je zastaven čas, překážka
je opravena a spřežení po spuštění času pokračuje od posledního
čistého průjezdu.
- Překážkami (s výjimkou maratonové překážky) je možné projíždět
pouze během jejich absolvování. Rozhodčí může v případě potřeby
povolit průjezd určitou překážkou i po jejím absolvování. Tato
skutečnost bude uvedena v plánku parkuru.
- Sesednutí přísedícího může být dobrovolné, nebo nedobrovolné.
Vozataj je po nedobrovolném sesednutí přísedícího povinen zastavit
a na přísedícího počkat.
- V případě, že dojde k závadě na postroji, nebo na kočáře, může
přísedící opustit po zazvonění rozhodčího kočár a závadu opravit.
Takové opuštění kočáru není považováno za sesednutí.
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Penalizace:
- Shození shoditelného prvku, nebo porušení překážky, bude
penalizováno 5 trestnými sekundami, které se připočítají
k dosaženému času.
- První a druhé sesednutí přísedícího je penalizováno 10 sekundami.
- První a druhé odmítnutí poslušnosti bude penalizováno
10 sekundami.
Vyloučení ze soutěže: spřežení bude vyloučeno v následujících případech:
- Při opuštění kolbiště.
- Při převrácení kočáru, pádu vozataje, nebo nedovolené cizí pomoci.
- Při nedodržení kurzu parkuru.
- Při třetím odmítnutí poslušnosti.
- Při třetím sesednutí přísedícího.
- Jestliže podle názoru rozhodčího není soutěžící, nebo kůň způsobilý
v soutěži pokračovat.
- V případě nepadnoucí výstroje, nevhodného kočáru.
- V případě nadměrného použití biče.
- V případě, že neprojede startem, nebo cílem.

I. Vozatajský parkur se žolíkem – volba dráhy
- Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy čtyřleté a starší.
Výstroj koně, úbor vozataje a přísedící:
- Odpovídá sportovní soutěži vozatajský parkur.
Průběh soutěže a způsob hodnocení:
- Soutěž je jednokolová. Kurz parkuru je volitelný. Časový limit
základního kola je 2 minuty, pokud není v propozicích uvedeno
jinak. Čas se začíná měřit při průjezdu startem.
- Před startem se změří rozchod kol kočáru a šíře překážek se upraví
na standardní vzdálenost odpovídající rozchodu kol kočáru + 20 cm.
Součástí parkuru mohou být i zúžené překážky, jejichž šířka se bude
rovnat rozchodu kol + 10 cm. Takové překážky budou zřetelně
vyznačeny v plánku parkuru. Vozataj vede koně po jím zvolené
trase, která obsahuje překážky ve formě kuželů, nebo jiné druhy
vozatajských překážek se shoditelnými prvky.
- Každá překážka je ohodnocena určitým počtem bodů v rozmezí od
10 do 120.
- Volba dráhy je na uvážení vozataje. Vozataj může každou překážku
projet v libovolném směru, maximálně však dvakrát. Pokud projede
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danou překážku vícekrát, body za třetí a další průjezd se
nezapočítávají. Vícenásobné projetí překážky není důvodem
k vyloučení.
Za bezchybné projetí překážky se soutěžícímu započítává příslušný
počet bodů, který je u překážky uvedený.
Pokud spřežení projede překážku a dojde k jejímu porušení (shození
shoditelného prvku), překážka se neopravuje. Pokud vozataj projede
porušenou překážku, nezapočítávají se mu za její absolvování žádné
body.
Kurz parkuru obsahuje překážku zvanou „žolík“. Tato překážka
může být rovněž absolvována dvakrát. Za její správné projetí se
soutěžícímu připočítává 200 bodů. Pokud soutěžící překážku shodí,
odečítá se mu z bodového konta 200 bodů.
Po zaznění zvukového signálu musí spřežení projet v jakémkoliv
směru co nejdříve cílem a zaznamená se dosažený čas. Pokud zazní
zvukový signál během průjezdu překážkou, započítává se tato
překážka do hodnocení. Projetí jakékoliv další překážky po zaznění
zvukového signálu se do hodnocení nezapočítává.
Vítězem se stává vozataj s nejvyšším nasbíraným počtem bodů.
V případě shodného počtu bodů rozhoduje rychlejší čas. Pokud
dojde ke shodě v počtu bodů a v dosaženém čase na prvním místě,
následuje zkrácená rozjížďka. Časový limit rozjížďky je 1 minuta,
pokud není v propozicích uvedeno jinak. Pravidla pro rozjížďku jsou
stejná, jako pravidla pro základní kolo.

Vyloučení ze soutěže: spřežení bude vyloučeno v následujících případech:
- Při opuštění kolbiště.
- Při převrácení kočáru, pádu vozataje, nebo nedovolené cizí pomoci.
- Při třetím sesednutí přísedícího.
- Jestliže podle názoru rozhodčího není soutěžící, nebo kůň způsobilý
v soutěži pokračovat.
- V případě nepadnoucí výstroje, nevhodného kočáru.
- V případě nadměrného použití biče.
- V případě, že neprojede startem, nebo cílem.
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J. Skoková soutěž s postupným vylučováním
(Autorka: Klára Voctářová)
- Soutěž je otevřena pro klisny, hřebce a valachy čtyřleté a starší.
Výstroj ponyho:
- Uzdečka s udidlem a nánosníkem jsou pro tento typ soutěže povinné.
Nánosník může být libovolný. Jsou povolena stihlová udidla
(klasické stihlo, Baucher, roubíkové, roubíkové typ Fulmer), dále
oliva a déčko. Všechna udidla jsou povolená ve variantách
nelomená, jednou, nebo dvakrát lomená. Udidla mohou být kovová,
plastová, nebo gumová.
- Sedlo je povinné. Doporučuje se vhodně zvolená velikost anglického
sedla, nebo bezkostrového sedla v anglickém typu. Westernová,
dámská a jiná sedla nejsou povolena.
- Použití chráničů, náušníků a martingalu je povoleno.
Výstroj jezdce:
- Odpovídá úboru jezdce v podsedlových speciálních výstavních
třídách (viz A:15 pravidel NPS pro speciální výstavní třídy)
- Akceptovatelný je i jezdecký úbor dle ČJF.
- Povolen je bič do maximální délky 76 cm. Ostruhy nejsou povoleny.
Průběh soutěže:
- Dvojice jezdec a kůň soutěží na kombinaci tří kolmých skoků.
- Soutěž je rozdělena do výškových kategorií dle KVH koně.
 Pony do KVH 107 cm.
 Pony KVH 108 cm – 122 cm.
 Pony KVH 123–137 cm.
 Pony KVH 138–148 cm.
 Koně KVH nad 149 cm.
- Soutěž začíná na základní výšce překážek pro danou výškovou
kategorii pony a koní. Po každém kole dochází ke zvýšení překážek
o 10 cm.
- Základní výška překážek je v závislosti na KVH ponyho / koně
následující:
 Pony do KVH 107 cm: 20, 30 a 40 cm.
 Pony KVH 108 cm – 122 cm: 30, 40 a 50 cm.
 Pony KVH 123–137 cm: 40, 50 a 60 cm.
 Pony KVH 138–148 cm: 50, 60, a 70 cm.
 Koně KVH nad 149 cm: 60, 70 a 80 cm.
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- Vzdálenosti mezi skoky:
KVH

Vzdálenost

Do 107 cm

10,0 m – 10,50 m

108 cm – 122 cm

7,80 m – 8,60 m

123 cm – 137 cm

8,50 m – 9,20 m

138 cm – 148 cm

9,30 m – 10,30 m

Nad 149 cm

10,50 m – 11,0 m

- Při bezchybném překonání překážek se dvojice kvalifikuje do
dalšího kola. Tímto způsobem soutěž pokračuje až do finále, ve
kterém se rozhodne o vítězi.
- Startovní pořadí v kolech stanovuje pořadatel.
- V této soutěži může jezdec jet libovolný počet koní, není-li
v propozicích uvedeno jinak.
Vyloučení ze soutěže:
- Chyba na překážkách (shození, odmítnutí poslušnosti, poboření
překážky atd.)
- Pád koně, jezdce, nebo obou. Po pádu jezdec nenasedá na koně, ale
odvede koně z kolbiště.
- Dvojice bude ze soutěže vyloučena, jestliže podle názoru rozhodčího
není soutěžící, nebo kůň, způsobilý v soutěži pokračovat.
- Nadměrné použití biče, nebo nevhodné chování ke koni, je důvodem
k okamžitému vyloučení.

K. Jumping
- Skoková soutěž pro koně do KVH 125 cm vedené vodičem (bez
jezdce).
- Soutěž je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší.
Výstroj ponyho:
- Pony je předváděn na ohlávce, nebo uzdečce s vodítkem.
- Použití chráničů na nohy koně je povoleno.
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Výstroj vodiče:
- Vhodné sportovní, nebo společenské oblečení a obuv.
- Rukavice jsou povinné.
- Bič do 100 cm je povolen. Nadměrné použití biče, nebo nevhodné
chování ke koni, je důvodem k okamžitému vyloučení.
- Vodič do 14 let musí mít bezpečnostní přilbu.
Průběh soutěže:
- Kurz parkuru je tvořen překážkami, které může překonávat buď celá
dvojice (vodič a kůň), nebo překonává pouze kůň. Minimální počet
skoků je 6, maximální 8 skoků.
- V prvním kole se neměří čas, pouze se sčítají trestné body.
- Dvojice bez trestných bodů postupují do druhého kola, kde absolvují
parkur na zvýšených překážkách.
- Pokud žádná z dvojic neabsolvuje první kolo bez trestných bodů,
o umístění rozhodne počet trestných bodů z prvního kola.
- V případě rovnosti trestných bodů na prvním místě se uskuteční
druhé kolo, kterého se zúčastní všichni soutěžící se shodným
nejnižším počtem trestných bodů z kola prvního. Tyto dvojice
absolvují parkur na nezvýšených překážkách.
- Kurz parkuru v prvním kole je shodný s kurzem parkuru ve druhém
kole. O výsledku zde rozhoduje počet trestných bodů. V případě
rovnosti trestných bodů rozhoduje čas.
- O umístění na dalších místech rozhoduje počet trestných bodů
z prvního kola.
- Vodič vede koně samostatně, cizí pomoc není povolena.
- Pro děti do devíti let mohou být vypsány samostatné kavaletové
parkury s jednoduchým kurzem.
Výška překážek:
- Jumping pro koně do KVH 87 cm: výška překážek pro první kolo
je 45 cm, výška překážek pro druhé kolo je 50 cm.
- 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.
- 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.
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Penalizace:
Penalizace 4 trestné body

Shození (bez ohledu na to, zda překážku
shodil kůň, nebo vodič)

3 trestné body

První a druhé odmítnutí poslušnosti

Vyloučení

Třetí odmítnutí poslušnosti; pád koně,
vodiče, nebo obou; nedodržení kurzu;
ztráta kontroly nad koněm; dvojice bude
vyloučena, pokud neprojede startem
a/nebo cílem.
Nevhodné chování ke koni je důvodem
k okamžitému vyloučení. O takovém
vyloučení rozhoduje posuzovatel.

- Za shození je považováno jakékoli porušení překážky.
- Za neposlušnost je považováno uzavření kruhu, zastavení před
překážkou s odepřením pohybu, nebo se zacouváním, vybočení.
- Za neposlušnost se nepovažuje situace, kdy kůň před překážkou
zastaví a bez prodlení ji překoná (skočí z místa), aniž by přitom
ukročil do strany, nebo zacouval.

L. Štafeta družstev
- Soutěž pro dvoučlenná až čtyřčlenná družstva, která soutěží v jedné
z následujících disciplín, nebo v jejich kombinaci: jízdě zručnosti s
vodičem, jízdě zručnosti na oprati, parkuru mezi kužely na oprati,
trailu na ruce a jízdě zručnosti v zápřeži.
- Složení štafetových týmů je vždy uvedeno v propozicích.
- Soutěž je otevřena pro klisny, hřebce a valachy.
- Minimální věková hranice pro účast koní je následující:
o Pokud se jedná předvedení pod sedlem, nebo na oprati musí
být koně tříletí a starší.
o Pokud se jedná o předvedení v trailu na ruce, musí být koně
dvouletí a starší.
o Pokud se jedná o předvedení v zápřeži, musí být koně čtyřletí
a starší.
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- Pro jednotlivé disciplíny vypsané v rámci štafety platí příslušná část
pravidel NPS.
Průběh soutěže:
- Kurz štafety je tvořen překážkami, které jednotliví členové družstva
překonávají ve stanoveném pořadí, a je jim měřen čas. Štafetová
předávka proběhne zřetelným dotykem rukou předávajícího a člena
týmu, který čeká na start. V případě jízdy zručnosti s vodičem, nebo
jízdy zručnosti v zápřeži se štafetové předávky účastní
jezdec/vozataj, nikoliv vodič/přísedící. V případě, že je štafeta
vypsána pouze pro jízdu zručnosti v zápřeži, probíhá předávka
štafety mezi vozataji zřetelným dotykem bičů předávajícího a člena
týmu, který čeká na start.
- Dvojice jezdec/vozataj/vodič a kůň může za štafetové družstvo
startovat pouze jednou.
- Dvojice jezdec/vozataj/vodič a kůň může v rámci vypsané soutěže
startovat jako člen pouze jednoho družstva.
- Štafetová soutěž může probíhat jedním ze dvou níže popsaných
způsobů:
 Na předem určené trati startují týmy za sebou. Vyhrává tým,
který má nejméně trestných bodů. V případě rovnosti
trestných bodů rozhoduje čas.
 Na kolbišti jsou postaveny dvě tratě a soutěží proti sobě dva
týmy paralelně. Do dalšího kola postupuje vždy tým, který má
méně trestných bodů. V případě rovnosti trestných bodů
rozhoduje čas. Tímto způsobem soutěž pokračuje až do finále,
ve kterém se rozhodne o vítězi.
Penalizace:
- Absolvování překážek je hodnoceno v souladu s vypsanou
disciplínou / vypsanými disciplínami.
Vyloučení ze soutěže:
- Družstvo bude vyloučeno, pokud nedojde ke korektní předávce
štafety.
- Družstvo bude vyloučeno, pokud dojde k vyloučení jednoho ze
členů.
- Pro jednotlivé disciplíny platí podmínky uvedené v příslušné části
pravidel.
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Protest a disciplinární řízení
A. Obecná ustanovení
1. Protest proti rozhodnutí posuzovatele (na pořadí) není přípustný.
2. Protest z formálních důvodů (porušení výstavních pravidel či propozic) je
přípustný.
3. Protest musí být podán řediteli akce písemně současně se složením jistiny
ve výši 2000 Kč do 30 minut od skončení výstavní třídy, které se týká.
Z formulace protestu musí být zřejmé, kdo protest podává, koho se týká a
k jakému porušení pravidel došlo.
4. Protest projedná do 2 hodin po skončení výstavy tříčlenná komise složená
z posuzovatele, zástupce pořadatele a delegovaného zástupce NPS.
Z projednání se učiní písemný zápis, jehož kopie bude na místě předána
podateli protestu. V případě, že se protest týká posuzovatele, projedná
protest do 15 pracovních dnů komise složená ze dvou členů NPS a jednoho
zástupce pořadatele. O projednání a výsledku musí být učiněn písemný
zápis. Tento zápis bude doporučenou poštou zaslán osobě, která protest
podala v případě, že o to v protestu požádá a uvede adresu.
5. V případě zamítnutí protestu propadá složená jistina ve prospěch pořadatele
výstavy.
6. Ukáže-li se, že je protest oprávněný, bude jistina vrácena osobě, která
podala protest a s proviněným bude zahájeno disciplinární řízení.
7. Protest podaný později, než 30 minut po skončení výstavní třídy, které se
týká, nebude přijat.
8. Pokud osoba, která podala protest, nesouhlasí s výsledky projednání
protestu, může podat odvolání k NPS. Odvolání se podává do 5 pracovních
dnů od doručení výsledku projednání protestu. Odvolání projedná do 15
pracovních dnů ode dne doručení tříčlenná odvolací komise složená
z vybraných členů předsednictva a kontrolní komise NPS. O výsledku
odvolání bude učiněn písemný zápis. Tento zápis bude doporučenou poštou
zaslán osobě, která odvolání podala v případě, že o to v odvolání požádá a
uvede adresu. Rozhodnutí odvolací komise je konečné.

B. Sankce udělované v disciplinárním řízení
V případě oprávněnosti protestu (viz. bod A.6.) zahájí předsednictvo NPS
s proviněným disciplinární řízení, ve kterém udělí následující sankce:
1. V případě prvního porušení pravidel, nebo propozic uloží předsednictvo
dané osobě – dle závažnosti provinění – napomenutí, nebo ji vyloučí z
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účasti na akcích pořádaných, nebo spolupořádaných NPS na dobu jednoho
roku.
2. V případě opakovaného, či hrubého porušení pravidel, nebo propozic uloží
předsednictvo dané osobě zákaz účasti na akcích všech typů pořádaných,
nebo spolupořádaných společností po dobu dvou let.
3. V případě opakovaného postihu dle bodu 2. uloží předsednictvo dané osobě
zákaz účasti na akcích všech typů pořádaných, nebo spolupořádaných
společností po dobu pěti let.
4. Pořadatel výstavy může v případě porušení ustanovení těchto pravidel,
nebo propozic podat předsednictvu NPS podnět na odebrání získaných
titulů a ocenění. Předsednictvo rozhodne v této věci do 30 pracovních dnů
od ukončení šetření podnětu.
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