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VŠEOBECNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY I. PŘEDVÝBĚRU HŘEBCŮ  
konaného 25.1.2023 v Tlumačově a 26.1.2023 v Písku 

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 

o Od 8,30 bude probíhat kontrola průkazů. Proti průkazu a úhradě účastnického poplatku 
(účastnický poplatek činí 1000,- Kč, sleva 50% pro majitele hřebců, kteří jsou členy SČT a pro 
koně ČT) obdrží majitel hřebce číslo (to umístí na levou stranu předváděného hřebce) a jeden 
výtisk katalogu. 

 
o Od 9,00 budou účastníci předvýběru měřeni (p. Kozák, p. Chýle, p. Hošák) 

 
o Od 10,00 hodin začíná předvedení na tvrdém podkladě a posouzení exteriéru  

 
o Předvádění – zajišťuje pořadatel, hřebci budou opatřeni uzdečkou a otěžemi. Při skoku ve 

volnosti jsou povoleny chrániče pouze na předních končetinách. Předvaděč, který bude přímo 
manipulovat s hřebcem (vodič při předvedení na ruce, či ve volnosti) bude mít ochranou 
jezdeckou přilbu. 
 

NÁSLEDNĚ 
Skok ve volnosti bude začínat po cca 30minutové pauze na oběd, po předvedení posledního hřebce 
na ruce, cca ve 12hodin. Hřebci budou předvedeni dle katalogových čísel. 
 
Po absolvování posledního hřebce proběhne zhodnocení. Komise bude pracovat ve složení , kterou 
určí RPK 
Komise má právo vyžádat si opravný skok, nebo předvedení ukončit vzhledem k welfare 
předváděného zvířete 
 
Účastník obdrží veterinární protokol o výsledku komisionálního posouzení zdravotního stavu a RTG 
 
Organizační požadavky:  
Ustájení, krmivo a stelivo pro hřebce přihlášené na I. Předvýběr hradí ASCHK. Ustájení zajistí 
pořadatel všem zúčastněným hřebcům, boxy budou označeny jmenovkami.  
 
Hřebci musí být předvedeni v dobrém zdravotním a výživném stavu, řádně vyčištěni a vychováni.  

Účast koní je na vlastní nebezpečí, tzn., organizátor nezodpovídá za případnou újmu na zdraví, 

majetku a jiné majetkové a nemajetkové újmy, které budou způsobeny Vám, Vašim koním, 

popřípadě je způsobí Vaši koně.  

Potvrzením účasti majitelé hřebců souhlasí s obsahem tohoto dokumentu, se zveřejněním 

osobních údajů v katalogu a s pořízením a zveřejněním fotografií a videozáznamů a zároveň 

souhlasí, že na místě předvýběru hřebců může probíhat dopingová kontrola koní a majitel koně 

s odesláním přihlášky souhlasí s případným testováním svého koně. 

 
 


