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Panel Mountain and Moorland (M+M) a WPBr 

Podmínky pro zápis na panel posuzovatelů: 

- Uchazeč dovršil věk 22 let 
- Uchazeč je členem NPS 
- Uchazeč absolvoval vzdělávací schéma a úspěšně složil zkoušku pro posuzovatele NPS pro 

M+M plemena a WPBr 

Vzdělávací schéma: pro zařazení do systému vzdělávání posuzovatelů zašle kandidát písemnou žádost 
předsedkyni NPS (hamoudova@npsinfo.cz). Přihlášku do systému vzdělávání může podat zájemce 
starší 16 let. Zájemce musí být členem NPS. Po písemném potvrzení zařazení do systému vzdělávání 
absolvuje kandidát na posuzovatele níže uvedená školení:  

1. Seminář: uchazeč musí absolvovat seminář schválený NPS zaměření na posuzování M+M 
plemen a WPBr a platná pravidla NPS. 

2. Stevardování: během zařazení do systému vzdělávání posuzovatelů musí uchazeč za účelem 
získání zkušeností absolvovat alespoň 4 výstavy v roli stevarda, nebo spolustevarda. 
Stevardování si domlouvá uchazeč osobně s pořadatelem výstavy.  

3. Školení se v kruhu s posuzovatelem: uchazeč musí absolvovat minimálně 4 výstavy společně 
s akreditovaným posuzovatelem. Uchazeč v tomto případě nesmí zasahovat posuzovateli do 
hodnocení, ale hodnotí si průběh tříd individuálně a s posuzovatelem po vyhlášení výsledků 
konzultuje svá hodnocení. Akce započítaná do systému vzdělávání musí být předem nahlášená 
a schválená NPS.  

Zkouška pro posuzovatele M+M plemen a WPBr: Po absolvování školení uvedených ve vzdělávacím 
schématu a dovršení věku 22 let, může uchazeč absolvovat zkoušku. Zkouška pro posuzovatele NPS 
pro panel M+M a WPBr se skládá ze dvou částí. Obě dvě části musí být absolvovány úspěšně v rámci 
jednoho zkušebního dne. 

1. Písemná část: skládá se z testu zaměřeného na pravidla NPS, charakteristiky jednotlivých 
plemen a zhodnocení situací, které mohou nastat ve výstavním kruhu. 

2. Praktická část: skládá se z posouzení příslušníků M+M plemen a WPBr pod sedlem a na ruce. 
Uchazečům se představí figuranti v simulované výstavní třídě, které si zhodnotí a následně 
absolvují zkušební pohovor se zkoušejícím. Tento pohovor bude zaměřen na zhodnocení 
předvedených zvířat, zhodnocení jejich exteriéru, typu a výkonu. Uchazeč musí prokázat 
znalosti pravidel NPS. 

Po úspěšném absolvování obou částí může uchazeč požádat o zápis na příslušný panel NPS. 
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Panel Working Hunter Pony 

Podmínky pro podání přihlášky: 

- Uchazeč dovršil věk 22 let 
- Uchazeč je členem NPS 
- Uchazeč již je zapsán na panelu NPS pro M+M plemena a WPBr 

Zkouška: uchazeč absolvuje praktickou zkoušku zaměřenou na posouzení třídy, včetně vyplnění 
hodnotících formulářů. Během praktické zkoušky posoudí kandidát koně jak ve skokové fázi, tak ve fázi 
jezdecké a v předvedení na ruce a absolvuje pohovor se zkoušejícím, ve kterém vysvětlí své hodnocení 
a prokáže znalost pravidel a hodnotících kritérií.  

Po úspěšném absolvování zkoušky může uchazeč požádat o zápis na příslušný panel NPS. 

 


