Asociace svazů chovatelů koní ČR, z.s.,
U Hřebčince 479, 397 01 Písek – Budějovické předměstí
tel.: 382 210 644, email: info@aschk.cz

VŠEOBECNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY
II. PŘEDVÝBĚRU HŘEBCŮ KONANÉM V PÍSKU 19. – 20. 2. 2021
Organizační podmínky:
Pátek:
Od 13,00 bude v domečku před jezdeckou halou probíhat kontrola průkazů. Proti průkazu obdrží
majitel hřebce katalogové číslo a jeden výtisk katalogu
V 13,30 proběhne krátká schůzka s majiteli (zástupci majitelů) před jezdeckou halou. Ihned bude
následovat veterinární přejímka dle katalogových čísel. Cca 16,00 začíná zkušební skákání v pořadí
koní dle katalogových čísel.
Sobota
od 09.00 pak bude pokračovat předvedení mladých hřebců na tvrdém podkladě
Skok ve volnosti bude začínat po cca 30minutové pauze na oběd, cca ve 12hodin
Komise má právo si vyžádat opakování skoku.
Následuje závěrečný ceremoniál a výrok VYBRÁN x NEVYBRÁN (popřípadě udělení prémie)
Hřebci musí být předvedeni v dobrém zdravotním a výživném stavu, řádně vyčištěni. Účast koní je
na vlastní nebezpečí, tzn., organizátor nezodpovídá za případnou újmu na zdraví, majetku a jiné
majetkové a nemajetkové újmy. Potvrzením účasti majitelé hřebců souhlasí se zveřejnění osobních
údajů v katalogu a s pořízením a zveřejněním fotografií a videozáznamů.
II. předvýběr bude komentovat pan Jan Chýle
Organizační požadavky:
Ustájení a krmení hřebců přihlášených na II. předvýběr - seno a sláma bude zajištěno pořadatelem,
jadrné krmivo zajistí majitel koně. Ošetřování - zajistí majitel koně na vlastní náklady. Za ustájení a
pořádek ve stáji zodpovídá Ing. Štěrba (tel. 739 008 347).
Předvádění – zajišťuje pořadatel
Důležité upozornění pro majitele hřebců: Při závěrečném hodnocení je nutné, aby byl vodič koně
(majitel) oblečen tak, aby to odpovídalo úrovni akce.
Ubytování – zajišťuje si majitel sám.
Příspěvek na dopravu: ASCHK zajistí příspěvek na dopravu ve výši do 10,- Kč na km a koně pro hřebce
účastnící se předvýběru.
Účastnický poplatek: 1 000,- Kč/koně a ustájení: 500/Kč/box - nutno uhradit v kanceláři ASCHK v I.
patře v pátek od 13,00 – do 15,00hod
Hřebci plemene ČT obdrží příspěvek ve výši 5 000,- Kč/koně

