
ASCHK ČR z.s. ve spolupráci s Český teplokrevník z.s. 
U Hřebčince 479, 397 01 Písek, tel.: +420 773 638 889 

e-mail: rpk@ceskyteplokrevnik.cz web: www.ceskyteplokrevnik.cz 
 

PŘIHLÁŠKA   
na přehlídku výkonných koní plemene český teplokrevník, 

konanou ve dnech 12. 9. 2021 v areálu SK Borová 
 

 Tímto závazně přihlašuji na přehlídku koně: 
 

Jméno a číslo koně:_______________________________________________________________ 
 
 
Datum narození: _________________________________________________________________ 
 
 
Majitel koně: ____________________________________________________________________ 
 
 
Adresa:  ________________________________________________________________________ 
 
 
 PSČ:     _______________________    tel:   ____________________________________________ 
 
 
V _____________________ dne ________________      Podpis _____________________________ 
                                                                                                                                      majitel koně 
 

POKYNY pro majitele koní předváděných na přehlídce výkonných koní plemene ČT 
 

Organizační požadavky: 

Z hlediska veterinárních požadavků je přehlídka určena pro koně startující na závodech ve dnech 10. – 12. 9. 
2021 v SK Borová 

• Ošetřování -  zajistí majitel koně na  vlastní náklady 

• Předvádění - zajistí majitel koně – POZOR!!!! předváděcí úbor:  

* svazový úbor ASCHK (tričko nebo mikina ASCHK), světlé kalhoty, sportovní obuv nebo * jezdecký úbor 

Koně budou předvedeni na určeném předváděcím prostoru, kde budou posouzeni v zootechnickém postoji. 
Výsledná známka bude vypočtena průměrem těchto známek: 1. Exteriér, 2. Typ, 3. Fundament, 4. 
Mechanika pohybu a ovladatelnost (výsledek drezurní zkoušky : 10)  

• Vítězem přehlídky výkonných koní se stane kůň s nejvyšším průměrem všech hodnocených kritérií a 
bude dekorován dekou pro vítěze. Na 1. – 3. místě obdrží koně poháry a do pátého místa floty. 

• Ze strany ASCHK bude uhrazeno  - UPOZORŇUJEME PŘEDVÁDĚJÍCÍ, ŽE POUZE V PŘÍPADĚ OBDRŽENÍ 
STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU: 

- příplatek na dopravu koní v paušální výši 1000 Kč/ koně 

• Nezapomeňte s sebou přivézt Průkaz koně, Potvrzení o původu koně! 

 
V Písku dne 10.8.2021                                                                                                 Ing. Hana Civišová, PhD. 
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