Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2013 – výstavní část
Mezinárodní šampionát je přístupný všem koním plemene Welsh Pony & Cob (sekce A, B, C, D) a
Welsh Part-Bred (sekce WPBR), kteří jsou jako takoví zapsaní v některé evropské PK a jejichž zápis
splňuje požadavky britské mateřské PK.
Mezinárodní šampionát je zároveň celostátním výběrem hřebců pro plemenitbu, pro sekci WPBR
jediným výběrem konaným v roce 2013 (viz též Řád PK), celostátním svodem klisen a pro zájemce i
registrací (čipováním) letošních hříbat.
Pořádající organizace:

Český svaz chovatelů velšských koní

Spolupořadatelé:

ASCHK ČR o.s., Hradecký jezdecký klub – Hradec Králové

Místo konání:

Areál Hradeckého jezdeckého klubu, Hradečnice 995, 500 09
Hradec Králové

Datum konání:

22. června 2013 (sobota) od 09:00h hodin (zahájení)
Přejímka a prezentace od 07:00 do 10:00 hodin

Uzávěrka přihlášek:

31. května 2013 (doručené na místě). Pozdější přihlášky:
přirážka 100 Kč za koně + nebudou uvedené v katalogu

Přihlášky a propozice:

Mgr. Irena van Vuurenová
Stračovská Lhota 25
503 15 Nechanice
info@welsh-cz.info
Přihlášky zasílejte vyplněné na formuláři
(též k dispozici na www.welsh-cz.com).

Poplatky:

250,- Kč za 1 koně, 150,- Kč za každého dalšího koně

Reklamní inzerce v katalogu:

100,- Kč stránka (A5), 50,- Kč polovina této stránky

Boxy:

viz přihláška

V případě, že by se výstava z objektivních příčin nekonala (nákaza apod.), budou poplatky použity
k uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.
Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené koněm či vystavovatelem, za úhyn či zranění koně.
Musejí být dodržována ustanovení zák. ČNR č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání ve znění
platných předpisů v celém rozsahu. Rada plemenné knihy může přihlášku z vážných důvodů
zamítnout.
Veterinární podmínky:

dle veterinárních podmínek stanovených KVS Hradec Králové
(tzn. standardní pro svod)

Sekce:

A, B, C, D, WPBR (každá sekce se posuzuje samostatně,
s výjimkou dětských rubrik a otevřené jezdecké třídy)

Výstavní rubriky:
Hříbata od 3 týdnů věku, hřebečci 1letí, hřebci 2-3letí, hřebci 47letí, hřebci 8letí a starší, klisničky 1leté + valaši 1letí, klisničky 2leté + valaši 2letí, klisny 3leté (příp.
výběr pro AP) + valaši 3letí, klisny 4leté (příp. výběr pro AP) + valaši 4letí, klisny 5-7leté + valaši 57letí, klisny 8leté a starší + valaši 8letí a starší, dítě na poníku s vodičem (Lead Rein), začínající
jezdec (Rirst Ridden), mladý vystavovatel (Best Young Handler), otevřená jezdecká třída (Open
Ridden).
Kruh 1:
Kruh 2:

Sekce A, sekce B, dětské rubriky, otevřená jezdecká třída.
Sekce C, sekce D, Welsh Part-Bred.
Pro šampionát dne budou kruhy spojené.

Posuzovatelé:

H. R. Zoet (Ysselvliedt)
T. G. Hughes (Ionos)

Pro zápis do české Plemenné knihy se posuzování uskuteční dle platných pravidel řádu české
Plemenné knihy WP&C.
Hřebci, kteří budou na šampionátu ohodnoceni jako „Chovný HPK“, budou pod podmínkou zápisu do
české PK velšských plemen pony a kob zároveň zařazeni do Akceleračního programu ASCHK ČR
o.s..
Klisny 3 a 4leté, které se na šampionátu umístí na 1. místě ve své třídě, budou pod podmínkou
zápisu do české PK WP&C zároveň zařazené do Akceleračního programu (AP) ASCHK ČR o.s.
Posuzovatel je oprávněný klisnu, umístěnou na 1. místě ve třídě, do AP nedoporučit, nebo naopak do
AP doporučit dvě nebo více klisen ve třídě, pakliže to odůvodní obzvláště vysokou kvalitou
zúčastněných klisen.
ROZPIS:
SEKCE A, B, Dětské rubriky, Otevřená jezdecká třída. Posuzuje H. R. Zoet. Zahájení v 09:15
hodin.
DĚTSKÉ RUBRIKY A OTEVŘENÁ JEZDECKÁ TŘÍDA
Třída LR

Dítě na poníku s vodičem (Lead Rein)

Třída FR

Začínající jezdec (First Ridden)

Třída YH

Mladý vystavovatel (Best Young Handler)

Třída OR

Otevřená jezdecká třída (Open Ridden)

a: do 122 cm KVH poníka
b: od 123 do 137 cm KVH poníka
a: do 128 cm KVH poníka
b: od 129 do 137 cm KVH poníka
a: do 12 let vystavovatele
b: od 13 do 18 let vystavovatele
a: do 137 cm KVH koně
b: od 138 cm KVH koně

VELŠSKÝ HORSKÝ PONY – SEKCE A do 122 cm KVH
Třída A1
Třída A2
Třída A3
Třída A4
Třída A5

Klisničky 1leté + valaši 1letí
Hřebečci 1letí
Klisničky 2leté + valaši 2letí
Hřebečci a hřebci 2-3letí
Klisničky a klisny 3leté + valaši 3letí

ŠAMPIONÁT MLADÝCH SEKCE A (SECTION A YOUNG STOCK CHAMPIONSHIP): Soutěží
vítězové (první umístění) z tříd A1 až A5.
Třída A6
Třída A7
Třída A8
Třída A9
Třída A10
Třída A11

Hříbata od 3 týdnů věku
Klisničky a klisny 4leté + valaši 4letí
Klisny 5-7leté + valaši 5-7letí
Klisny 8leté a starší + valaši 8letí a starší
Hřebci 4-7letí
Hřebci 8letí a starší

Pokud bude nedostatečný počet přihlášených zvířat, spojí se třídy A8 a A9 a/nebo A10 a A11.

ŠAMPIONÁT DOSPĚLÝCH SEKCE A (SECTION A SENIOR CHAMPIONSHIP): Soutěží vítězové
(první umístění) z tříd A7 až A11.
CELKOVÝ ŠAMPIONÁT SEKCE A (SECTION A OVERALL CHAMPIONSHIP): Soutěží 1. a 2.
umístěné hříbě z třídy A6, šampión a vicešampión mladých, šampión a vicešampión dospělých.
VELŠSKÝ PONY – SEKCE B do 137 cm KVH
Třída B1

Klisničky 1leté + valaši 1letí

Třída B2
Třída B3
Třída B4
Třída B5

Hřebečci 1letí
Klisničky 2leté + valaši 2letí
Hřebečci a hřebci 2-3letí
Klisničky a klisny 3leté + valaši 3letí

ŠAMPIONÁT MLADÝCH SEKCE B (SECTION B YOUNG STOCK CHAMPIONSHIP): Soutěží
vítězové (první umístění) z tříd B1 až B5.
Třída B6
Třída B7
Třída B8
Třída B9
Třída B10
Třída B11

Hříbata od 3 týdnů věku
Klisničky a klisny 4leté + valaši 4letí
Klisny 5-7leté + valaši 5-7letí
Klisny 8leté a starší + valaši 8letí a starší
Hřebci 4-7letí
Hřebci 8letí a starší

Pokud bude nedostatečný počet přihlášených zvířat, spojí se třídy B8 a B9 a/nebo B10 a B11.

ŠAMPIONÁT DOSPĚLÝCH SEKCE B (SECTION B SENIOR CHAMPIONSHIP): Soutěží vítězové
(první umístění) z tříd B7 až B11.
CELKOVÝ ŠAMPIONÁT SEKCE B (SECTION B OVERALL CHAMPIONSHIP): Soutěží 1. a 2.
umístěné hříbě z třídy B6, šampión a vicešampión mladých, šampión a vicešampión dospělých.
WPBR, SEKCE C, D. Posuzuje T. R. Hughes. Zahájení v 09:15 hodin.
PODÍLOVÝ VELŠ – WPBR
Třída WPBR1
Třída WPBR2
Třída WPBR3
Třída WPBR4
Třída WPBR5

Klisničky 1leté + valaši 1letí
Hřebečci 1letí
Klisničky 2leté + valaši 2letí
Hřebečci a hřebci 2-3letí
Klisničky a klisny 3leté + valaši 3letí

ŠAMPIONÁT MLADÝCH WPBR (WELSH PART BRED YOUNG STOCK CHAMPIONSHIP): Soutěží
vítězové (první umístění) z tříd WPBR1 až WPBR5.
Třída WPBR6
Třída WPBR7
Třída WPBR8
Třída WPBR9
Třída WPBR10
Třída WPBR11

Hříbata od 3 týdnů věku
Klisničky a klisny 4leté + valaši 4letí
Klisny 5-7leté + valaši 5-7letí
Klisny 8leté a starší + valaši 8letí a starší
Hřebci 4-7letí
Hřebci 8letí a starší

Pokud bude nedostatečný počet přihlášených zvířat, spojí se třídy WPBR8 a WPBR 9 a/nebo WPBR10 a
WPBR11.

ŠAMPIONÁT DOSPĚLÝCH SEKCE WPBR (WELSH PART BRED SENIOR CHAMPIONSHIP):
Soutěží vítězové (první umístění) z tříd WPBR7 až WPBR11.
CELKOVÝ ŠAMPIONÁT SEKCE WPBR (WELSH PART BRED OVERALL CHAMPIONSHIP): Soutěží
1. a 2. umístěné hříbě z třídy WPBR6, šampión a vicešampión mladých, šampión a vicešampión
dospělých.
VELŠSKÝ PONY V TYPU KOBA – SEKCE C do 137 cm KVH
Třída C1
Třída C2
Třída C3
Třída C4
Třída C5

Klisničky 1leté + valaši 1letí
Hřebečci 1letí
Klisničky 2leté + valaši 2letí
Hřebečci a hřebci 2-3letí
Klisničky a klisny 3leté + valaši 3letí

ŠAMPIONÁT MLADÝCH SEKCE C (SECTION C YOUNG STOCK CHAMPIONSHIP): Soutěží
vítězové (první umístění) z tříd C1 až C5.
Třída C6
Třída C7
Třída C8
Třída C9
Třída C10
Třída C11

Hříbata od 3 týdnů věku
Klisničky a klisny 4leté + valaši 4letí
Klisny 5-7leté + valaši 5-7letí
Klisny 8leté a starší + valaši 8letí a starší
Hřebci 4-7letí
Hřebci 8letí a starší

Pokud bude nedostatečný počet přihlášených zvířat, spojí se třídy C8 a C9 a/nebo C10 a C11.

ŠAMPIONÁT DOSPĚLÝCH SEKCE C (SECTION C SENIOR CHAMPIONSHIP): Soutěží vítězové
(první umístění) z tříd C7 až C11.
CELKOVÝ ŠAMPIONÁT SEKCE C (SECTION C OVERALL CHAMPIONSHIP):
Soutěží 1. a 2. umístěné hříbě z třídy 6, šampión a vicešampión mladých, šampión a vicešampión
dospělých.
VELŠSKÝ KOB – SEKCE D nad 137 cm KVH
Třída D1
Třída D2
Třída D3
Třída D4
Třída D5

Klisničky 1leté + valaši 1letí
Hřebečci 1letí
Klisničky 2leté + valaši 2letí
Hřebečci a hřebci 2-3letí
Klisničky a klisny 3leté + valaši 3letí

ŠAMPIONÁT MLADÝCH SEKCE D (SECTION D YOUNG STOCK CHAMPIONSHIP): Soutěží
vítězové (první umístění) z tříd D1 až D5.
Třída D6
Třída D7
Třída D8
Třída D9
Třída D10
Třída D11

Hříbata od 3 týdnů věku
Klisničky a klisny 4leté + valaši 4letí
Klisny 5-7leté + valaši 5-7letí
Klisny 8leté a starší + valaši 8letí a starší
Hřebci 4-7letí
Hřebci 8letí a starší

Pokud bude nedostatečný počet přihlášených zvířat, spojí se třídy D8 a D9 a/nebo D10 a D11.

ŠAMPIONÁT DOSPĚLÝCH SEKCE D (SECTION D SENIOR CHAMPIONSHIP): Soutěží vítězové
(první umístění) z tříd D7 až D11.
CELKOVÝ ŠAMPIONÁT SEKCE D (SECTION D OVERALL CHAMPIONSHIP): Soutěží 1. a 2.
umístěné hříbě z třídy 6, šampión a vicešampión mladých, šampión a vicešampión dospělých.
CELKOVÉ ŠAMPIONÁTY DNE
NEJLEPŠÍ MLADÁ KLISNA z ČESKÉHO CHOVU a NEJLEPŠÍ MLADÝ HŘEBEC z ČESKÉHO
CHOVU – Posuzují H. R. Zoet, T. G. Hughes a delegáti Rady české PK.
NEJLEPŠÍ MLADÁ KLISNA Z ČESKÉHO CHOVU (soutěží nejlepší 3 a 4leté klisny všech sekcí
z českého chovu – tzn. klisny, které v průběhu dne získaly pozvánku do této rubriky.)
NEJLEPŠÍ MLADÝ HŘEBEC Z ČESKÉHO CHOVU (soutěží nejlepší 3 a 4letí hřebci všech sekcí
z českého chovu – tzn. hřebci, kteří v průběhu dne získali pozvánku do této rubriky.)
Posuzují společně H. R. Zoet a T. G. Hughes:
CELKOVÝ ŠAMPIÓN HŘÍBAT DNE (IN HAND FOAL CHAMPIONSHIP): Soutěží vítězové (první
umístění) tříd A6, B6, C6, D6, WPBR6 (tzn. všechna hříbata umístěná na 1. místě v sekcích A, B, C,
D a WPBR).

CELKOVÝ ŠAMPIÓN MLADÝCH DNE (IN HAND YOUNG STOCK CHAMPIONSHIP): Soutěží
šampióni mladých všech sekcí.
CELKOVÝ ŠAMPIÓN DOSPĚLÝCH DNE (SENIOR OVERALL CHAMPIONSHIP): Soutěží dospělí
šampióni všech sekcí.
CELKOVÝ ŠAMPIONÁT DNE (IN HAND OVERALL SUPREME CHAMPIONSHIP):
Soutěží celkový šampión mladých dne a celkový vicešampión mladých dne, celkový šampión
dospělých dne a vicešampión dospělých dne, celkový šampión hříbat dne a celkový
vicešampión hříbat dne.
INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE:
Obecně:
Výstavy jsou svátkem velšských plemen pony a kob a jejich milovníků, proto si dovolujeme požádat
všechny vystavovatele, aby se v průběhu šampionátu chovali reprezentativně.
Všichni účastníci se musí řídit pokyny pořadatelů a posuzovatelů.
Rozhodnutí posuzovatele jsou vždy závazná.
Prosíme účastníky, aby byli včas připraveni v prostoru bezprostředně u vstupu do výstavního kruhu.
Poté, kdy je rubrika zahájena, se opozdilí účastníci vpustí do kruhu pouze se souhlasem ringstevarda
nebo posuzovatele. Hlavní slovo má posuzovatel, který má právo opozdilého koně již do kruhu
nevpustit a/nebo diskvalifikovat. Za dochvilnost odpovídá majitel respektive vodič, a nikoli pořadatelé.
Během posuzování nesmí vystavovatelé své koně vyvádět mimo výstavní kruh, pokud to nedovolí
posuzovatel. Rubrika je ukončena na požádání posuzovatele.
V závislosti na účasti mohou pořadatelé rozhodnout o sloučení, rozdělení či zrušení rubrik.
Zdraví a bezpečnost:
Všichni vystavovaní hřebečci a hřebci 2letí a starší musejí být předváděni vodičem starším 14ti let na
vhodné uzdečce opatřené udidlem.
Posuzovatel má právo vykázat nezvladatelného koně z výstavního kruhu a případně ho diskvalifikovat.
Pokud posuzovatel usoudí, že konkrétní kůň není v adekvátním zdravotním stavu, např. kulhá, může
ho umístit jako poslední v rubrice nebo koně vykázat z kruhu a diskvalifikovat, přestože tento kůň již
prošel veterinární přejímkou. Rozhodnutí posuzovatele je závazné.
Vodič smí mít ve výstavním kruhu 1 bičík. Násada bičíku nesmí být delší než 75 cm.
Klisny s hříbaty mladšími než 3 týdny nesmějí být vystavovány.
Oblečení vodičů zvířat:
Laskavě žádáme vodiče zvířat, aby byli oblečeni slušně a korektně, nejlépe v bílém či světlém
oblečení v kombinaci s vestičkou (košile, kravata), anebo v jezdeckém úboru (český či britský styl),
včetně vhodné (např. běžecké nebo nízké jezdecké) obuvi.
Oblečení v rubrikách Dítě na poníku s vodičem, Začínající jezdec, Mladý vystavovatel a Otevřená
jezdecká třída, viz níže: Dětské rubriky a Otevřená jezdecká třída.
Úprava koní

Sekce A, B, C, D musí být vystavovány v co nejpřirozenějším stavu. Jsou povolené minimální úpravy
hřívy a ocasu (protrhání). Přebytečné chlupy vyčnívající z uší či pod bradou se smí odstranit, ale
nesmí se vyholit. Rousy se nesmí upravovat, ocas by neměl být na konci zastřižený rovně a hříva a
ocas se u vystavovaných zvířat těchto sekcí nesmí zaplétat, s výjimkou jediného malého copánku
hned za uchem.
Sekce WPBR: U vystavovaných koní Welsh Part-Bred je zapletení hřívy i ocasu povolené.
Doporučujeme hřívu u vystavovaných koní této sekce zaplést, ale není to povinné.
Ohlávky a uzdečky
Sekce A, C, D: Klisničky, klisny a valaši nejlépe bílé popruhové či provazové ohlávky, nebo případně
kožené předváděcí ohlávky či uzdečky bez udidla. Klisny a valaši 4letí a starší mohou mít případně i
uzdečky s udidlem. Hřebečci a hřebci 2letí a starší musí mít kožené uzdečky s udidlem.
Sekce B: Klisničky, klisny a valaši nejlépe kožené předváděcí ohlávky či uzdečky bez udidla, nebo
případně bílé popruhové či provazové ohlávky. Klisny a valaši 4letí a starší mohou mít případně i
uzdečky s udidlem. Hřebci 2letí a starší musí mít kožené uzdečky s udidlem
WPBR: Klisničky, klisny a valaši nejlépe kožené předváděcí ohlávky či uzdečky bez udidla. Klisny a
valaši 4letí a starší mohou mít případně i uzdečky s udidlem. Hřebci 2letí a starší musí mít kožené
uzdečky s udidlem
Dětské rubriky
Lead Rein (Dítě na poníku s vodičem): Rubrika je otevřená pro klisny a valachy velšských plemen
sekcí A, B a WPBR. Zúčastní se pouze poníci 4letí a starší, KVH nesmí překročit 137 cm (rozděleno
do 2 kategorií: do 122 a od 123 do 137 cm KVH). Věk dítěte na poníku 3 – 9 let, které dovrší v roce
konání výstavy, věk vodiče nad 16 let. Poníci se předvádějí na vhodném stihlovém uzdění
(jednoduché jedenkrát či dvakrát lomené stihlo). Bezudidlové uzdění je povolené pouze na vlastní
riziko vystavovatele. Otěže by měly vést přímo od udidla do rukou jezdce. Vodítko (tj. lead rein) smí
být připevněné pouze k nánosníku (nikoli k udidlu). Další připevnění k sedlu není dovolené. Pomocné
otěže, martingal, bandáže a ostruhy nejsou dovolené.
Vodičům doporučujeme vhodné společenské oblečení. Např. tvídové sako, halenka, sukně (ne
minisukně) nebo společenské kalhoty, vhodná obuv, klobouk. Dítě na poníku v jezdeckém úboru
(včetně rukaviček), ale sladěném s oblečením vodiče. Přilba povinná, uchycená ve 3 bodech. Důraz
se klade především na poslušnost poníka a na celkový obrázek, který by měl ladit.
First Ridden (Začínající jezdec): Rubrika otevřená pro klisny a valachy velšských plemen sekcí A, B
a WPBR. Zúčastní se pouze poníci 4letí a starší, KVH nesmí překročit 137 cm (rozděleno do kategorií
do 128 a od 129 do 137 cm KVH). Věk jezdce do 12 let, které dovrší v roce konání výstavy. Poníci by
měli být ježdění s vhodným stihlovým uzděním (jednoduché jedenkrát či dvakrát lomené stihlo).
Bezudidlové uzdění je povolené pouze na vlastní riziko vystavovatele. Pomocné otěže, martingal,
bandáže a ostruhy nejsou dovolené.
Při skupinovém předvádění poníci nesmí cválat, to mohou pouze na požádání posuzovatele při svém
individuálním předvedení. Jezdec v jezdeckém úboru (včetně rukaviček). Přilba povinná, uchycená ve
3 bodech.
Best Young Handler (Mladý vystavovatel): Rubrika otevřená pro klisny a valachy velšských plemen
sekcí A, B, C a WPBR. Zúčastní se pouze poníci 4letí a starší, KVH poníka nesmí překročit 137 cm.
Rozděleno do věkových kategorií do 12 let a od 13 do 18 let věku vystavovatele, které dovrší v roce
konání výstavy.
Open Ridden (Otevřená jezdecká třída): Výstavní jezdecká rubrika otevřená pro klisny, valachy i
hřebce velšských plemen všech sekcí a WPBR, s následujícími pravidly:
Zúčastní se pouze koně 4letí a starší, KVH neomezená, rozděleno do kategorií do 137 cm KVH a od
138 cm KVH výše. Minimální věk jezdce 12 let (u jezdců na hřebci: 14 let), které dovrší v roce konání
výstavy. Koně by měli být ježdění s vhodným stihlovým uzděním (jednoduché jedenkrát či dvakrát
lomené stihlo). Bezudidlové uzdění je povolené pouze na vlastní riziko vystavovatele. Pomocné otěže,
martingal, bandáže a ostruhy nejsou dovolené.

Jezdec v jezdeckém úboru (včetně rukaviček). Přilba povinná, uchycená ve 3 bodech.
TĚŠÍME SE NA SHLEDÁNÍ SE VŠEMI MILOVNÍKY TĚCHTO KRÁSNÝCH PLEMEN
22. 6. 2013 V HRADCI KRÁLOVÉ!

