
VII. Karlovarská Welsh Pony a Cob & Shetland Pony Show 
Děpoltovice 2022

Pořadatel: Stáj Prima Horseland z.s., ve spolupráci s ČSCHVK, SCHSHP, ASCHK ČR a JK Pegas 
Děpoltovice. 

Termín a místo: 23. – 24. 7. 2022, Děpoltovice u K.Varů, Areál JK Pegas Děpoltovice.

Posuzovatelé:  Christian Blümle, (Red Flower Stud), Německo
Ing. Jana Mazancová,hřebčín Czenkow,ČR

Ringsteward:  Anna van Vuurenová, Dominika Šarochová

Komentátor:  Petra Javůrková,Kristýna Šmejkalová

Lékařská služba: Nemocnice Karlovy Vary

Veterinární přejímka: MVDr. Eliška Försterová, (MVDr. Barbora Masopustová)

Ředitel akce: Denisa Pačanová

Program:

Sobota 23. 7. 2022
Kruh I Kruh II 

od 11:00 Mladý vystavovatel Od 12:00 výstava shetlandských 
pony

Od 12:00 výstava velšských plemen 
pony, ostatních původních britských 
plemen 
Následuje: 
Cca od 16:00 
Parkur do 40 cm
Training Performance třída do 60 cm 
Training Performance třída do 80 cm

              Kruh III
Cca od 16:00
Slalom, Barrell Racing
Trail na ruce



Neděle 24 7. 2022

Kruh I Kruh II 
Od 9:00 

Mladý vystavovatel
Následně Young handler šampionát

Lead Rein
First Ridden
Junior Ridden
Open Ridden
Driving
Následně Performance šampionát

Po ukončení třídy Driving na 
kruhu I:
Vozatajský pohár SCHČSP

Jízda zručnosti na oprati
Jízda zručnosti bez vodiče
Kostýmová jízda zručnosti

Sobota, 23.7.2022

Výstavní třídy na ruce:

Kruh 1: Posuzovatel pan Christian Blümle, steward: Anna van Vuurenová

Otevřeny budou následující kategorie:

1. WELSH MOUNTAIN PONY
2. WELSH PONY
3. WELSH PONY OF COB TYPE
4. WELSH COB
5. WELSH PART BRED
6. OSTATNÍ  PŮVODNÍ BRITSKÁ PLEMENA:  otevřeno pro příslušníky Mountain and 

Moorland plemen s výjimkou velšských plemen pony a cob a shetlandských pony 
(Fellský pony,  Daleský pony,  Connemara,  New Forest pony,  Highlandský pony, 
Dartmoorský pony a Exmoorský pony), dále otevřeno pro Irské coby, Shire horse, 
Clydesdale a Drum Horse. 

Pro kategorie 1-6 budou otevřeny následující třídy

A. HŘÍBATA POD MATKOU

B. ROČNÍ a DVOULETÍ PONY



C. KLISNY A VALAŠI 3-5 letí (výběr 3-4 letých klisen do PK,doporučení do HPK)

D. KLISNY A VALAŠI ŠESTILETÍ A STARŠÍ

E. HŘEBCI TŘÍLETÍ A STARŠÍ

První dva, ze tříd A-E, postupují do dalšího kola soutěže o titul Šampion a Vicešampion 
kategorie.

Vítěz a druhý umístěný ve třídě A v kategoriích 1–5 se utkají o titul Šampion hříbat.

Vítěz a druhý umístěný ve třídě B v kategoriích 1–5 se utkají o titul Šampion mladých.

Vítěz a druhý umístěný ve třídách C, D a E v kategoriích 1–5 se utkají o titul Šampion 
dospělých. 

Šampioni a vicešampioni hříbat, mladých a dospělých se utkají o titul Welsh overal 
šampion a Welsh overall vicešampion.

 

Pravidla ČSCHVK pro posuzovatele, stevardy, hlasatele a vystavovatele  
https://www.welsh.cz/docs/pravidla-chovani-vystavy-cschvk.pdf. 

Kruh 2: Posuzovatelka Ing. Jana Mazancová, steward: Dominika Šarochová

Otevřeny budou následující  kategorie,  které probíhají  dle platného výstavního řádu 
plemene shetlandský pony:

7. SHETLAND PONY V TYPU MINI
8. SHETLAND PONY V TYPU STANDARD

V kategoriích 7-8 budou otevřeny následující třídy: 

A. HŘÍBATA POD MATKOU

B. ROČNÍ PONY*

C. DVOULETÍ PONY*

D. KLISNY TŘÍLETÉ**

E. KLISNY ČTYŘLETÉ A STARŠÍ**

F. HŘEBCI TŘÍLETÍ*** 

G. HŘEBCI ČTYŘLETÍ A STARŠÍ***

H. VALAŠI TŘÍLETÍ A STARŠÍ

Při nedostatečném počtu účastnících se pony (2 a méně pony ve třídě), budou 
jednotlivé třídy označené hvězdičkou sloučeny následovně: b)+c), d)+e), f)+g).

https://www.welsh.cz/docs/pravidla-chovani-vystavy-cschvk.pdf


První dva, ze tříd postupují do dalšího kola soutěže o titul Šampion a Vicešampion kategorie.

Šampioni  a  vicešampioni  kategorií  se  utkají  o  titul  SHP  overall  šampion  a  SHP  overall 
vicešampion.

Výsledky se započítávají do Poháru chovatelů a vystavovatelů SCHSHP 2022

ŠAMPIONÁT VÝSTAVNÍCH TŘÍD NA RUCE:

Všichni Overall Šampioni a Vicešampioni Welsh a SHP a šampion a vicešampion kategorie 
ostatních  původních  britských  plemen  postupují  do  supreme  šampionátu  výstavy.  V 
šampionátu výstavy bude uděleno ocenění Supreme šampion výstavy a Reserve Supreme 
šampion výstavy. 

Koně budou předváděni v kroku a klusu. Mladí pony do dvou let jsou předváděni na výstavní 
ohlávce, klisny a valaši 3 letí a starší na ohlávce nebo uzdečce, hřebci 2 letí a starší (s 
výjimkou shetlandských pony) pouze na uzdečce. Pro hřebce shetlandských pony platí, že 
dvouletí hřebci jsou předváděni na ohlávce nebo uzdečce, hřebci tříletí a starší pouze na 
uzdečce. Hříbata pod matkou musí být předváděna na výstavní ohlávce.

Při dostatečném zájmu účastníků bude v průběhu konání sobotních 
výstavních tříd na ruce probíhat svod klisen a hřebců (vyjma hřebců sekce 
WPBR) a to cca od 12-15h,s možností zařazení do HPK.  Svod zajišťuje 
pověřený inspektor ASCHK ČR ve spolupráci s RPK ČSCHVK. Účast na svodu 
zaznamenat v přihlášce!).

Speciální výstavní třídy

1. Mladý vystavovatel: výstavní třída je otevřena pro děti do 16let, které mohou 
vystavovat klisny a valachy roční a starší. Třída je přístupná pro všechna původní 
britská plemena bez omezení KVH a pro ostatní plemena pony a pony bez PP s KVH do 
148 cm. V závislosti na počtu došlých přihlášek bude tato třída rozdělena dle věku 
mladých vystavovatelů. Z tohoto důvodu je možná účast jednoho ponyho s více 
vystavovateli, kteří budou rozděleni do příslušných věkových skupin. Předvádějící musí 
mít předepsaný výstavní oděv, děti do 14 let včetně bezpečnostní přilbu. Pony 
se předvádí na ohlávce nebo uzdečce. 



Sportovní soutěže:

Výstroj koně a jezdce  ve sportovních soutěžích dle pravidel ČJF.

1. Ukázkový parkur do 40 cm (s vodičem i bez): Přístupné pro 4leté a starší pony a děti 
do 16let.  Cílem je absolvování  skokové fáze s nejmenším počtem trestných bodů, 
v případě rovnosti trestných bodů rozhoduje čas.

2. Training Performance třída 60 cm:  tato třída sestává ze skokové fáze ve které je 
maximální  výška  překážek  60  cm.  Dvojice,  které  dokončí  základní  parkur  bez 
penalizace, pokračují ihned do následného rozeskakování na překážkách stejné výšky. 
V této třídě není hodnocen exteriér koně.

3. Training Performance třída 80 cm:  tato třída sestává ze skokové fáze ve které je 
maximální  výška  překážek  80  cm.  Dvojice,  které  dokončí  základní  parkur  bez 
penalizace, pokračují ihned do následného rozeskakování na překážkách stejné výšky. 
V této třídě není hodnocen exteriér koně.

4. Barrel racing: pro jezdce bez omezení, pro čtyřleté a starší koně.
5. Slalom: pro jezdce bez omezení, pro čtyřleté a starší koně. Každý účastník má dva 

pokusy, platný je rychlejší čas.
6. Trail (jízda zručnosti na ruce):

 Třída  je  otevřena  pro  klisny,  hřebce  a  valachy  dvouleté  a  starší 
v kategoriích:

o Trail pro děti do 9 let
o Trail pro účastníky 10–18 let
o Trail pro dospělé

Neděle, 24.7.2022

Speciální výstavní třídy: 

Posuzovatel: pan Christian Blümle, steward: Anna van Vuurenová

Výstroj jezdce v     SVT :  

3bodová  bezpečnostní  přilba,jezdecké  sako  tmavé  či  honební,  jezdecké  kalhoty 
krémové,žluté,příp.  šedé,pro  LR  a  FR  jezdecká  perka,pro  třídu  JR  a  OR  vysoké  jezdecké 
boty,rukavice (ne bílé barvy),jezdecká košile,kravata či  plastron. Možnost  použití výstavní 
hůlky či bičíku ne delšího než 75 cm. Ostruhy nejsou povoleny.

Výstroj vodiče v     SVT :  

Společenský oděv,vhodná pokrývka hlavy,vodič musí být starší 16let(včetně).



Výstroj vystavovatele SVT :

Tmavé kalhoty nebo krémové,žluté či šedé jezdecké kalhoty, vesta či sako tmavé/honební, 
košile bílá či žlutá, doporučujeme kravatu, rukavice,jezdecká pérka či vhodná sportovní obuv, 
3 bodová bezpečnostní přilba u dětí do 14 let(včetně) je povinná .Možnost použití výstavní 
hůlky či bičíku ne delšího než 75 cm.

Výstroj koně v     SVT :  

Anglické sedlo a uzdečka s udidlem(povoleno je i použití bezudidlového uždění). Povolená 
udidla jsou stihlová (klasické stihlo, Baucher, roubíkové, roubíkové typ Fulmer), oliva, déčko 
(nelomené,  jednou  nebo  dvakrát  lomené).  U  hřebců  8-letých  a  starších  ve  třídě  OR  je 
povoleno  pákové  uždění(anglická  uzda).Pomocné  otěže  ,bandáže  či  chrániče  nejsou 
povoleny.

1.Mladý vystavovatel: výstavní  třída  je  otevřena pro děti do 16let,  které 
mohou  vystavovat  klisny  a  valachy  roční  a  starší.  Třída  je  přístupná  pro 
všechna původní  britská plemena bez omezení KVH a pro ostatní  plemena 
pony a pony bez PP s KVH do 148 cm. V závislosti na počtu došlých přihlášek 
bude tato třída rozdělena dle věku mladých vystavovatelů. Z tohoto důvodu je 
možná účast jednoho ponyho s více vystavovateli, kteří budou rozděleni do 
příslušných věkových skupin. Předvádějící musí mít předepsaný výstavní oděv, 
děti do 14 let včetně bezpečnostní přilbu. Pony se předvádí na ohlávce nebo 
uzdečce. 

2. Lead Rein: výstavní třída je otevřená pro děti od 3 do 9 let na poníkovi (4- 
letém a starším) vedeném vodičem. Povinná je tříbodová bezpečnostní přilba. 
V této  jezdecké  třídě  je  povinná  uzdečka  s udidlem  či  bezudidlové  uždění 
a sedlo  v anglickém  stylu.  Povolená  udidla  jsou  stihlová  (klasické  stihlo, 
Baucher, roubíkové, roubíkové typ Fulmer), oliva, déčko (nelomené, jednou 
nebo dvakrát lomené). Pomocné otěže ani ostruhy nejsou povoleny. Vodítko 
musí být zapnuté do nánosníku, vodič musí držet vodítko v levé ruce.

A.  Lead Rein-kategorie pro Shetland pony 
B.  Lead Rein – kategorie pro Welsh pony a WPBR(do 137 cm kvh)
C. Otevřená třída: V této výstavní třídě je povolen start na klisnách a 

valaších 4 letých a starších do KVH 137 cm. Třída je přístupná pro 
všechna plemena pony a pony bez PP s KVH do 137 cm. Třída není 
přístupná pro dvojice (jezdec/pony), které se účastnily třídy 2A a 
2B.

3. First Ridden – třída pro děti do 12 let: V této výstavní třídě je povolen start 
na klisnách a valaších 4  letých a  starších do KVH 137 cm včetně.  Třída je 



přístupná pro všechna plemena pony a pony bez PP s KVH do 137 cm . Dvojice 
(jezdec  a  kůň)  startující  v této  třídě  nemůže  startovat  ve  třídě  4  –  Junior 
Ridden, nebo ve třídě 5 – Open Ridden.

4. Junior Ridden – třída pro děti a juniory do 16 let: V této výstavní třídě je 
povolen start na klisnách a valaších 4letých a starších. Třída je otevřená pro 
všechna původní  britská plemena bez omezení KVH a pro ostatní  plemena 
pony a pony bez PP s KVH do 148 cm. Dvojice (jezdec a kůň) startující v této 
třídě  nemůže startovat  ve  třídě  3  –  First  Ridden,  nebo ve  třídě  5  –  Open 
Ridden.

5. Open Ridden:  – otevřená jezdecká třída. V této výstavní třídě je povolen 
start  na  klisnách,  hřebcích  a  valaších 4  letých  a starších  s PP i  bez  PP bez 
omezení KVH. Při jízdě na hřebcích je minimální věk jezdce 14 let.U hřebců 8-
letých a starších je v této třídě povoleno pákové uždění(anglická uzda).
 Dvojice (jezdec a kůň) startující v této třídě nemůže startovat ve třídě 3 – First 
Ridden, nebo ve třídě 4 – Junior Ridden.

6. Driving: Všechny zápřahové třídy jsou otevřeny pro klisny, hřebce a valachy 
4leté a starší.  Kůň musí  být  zapřažen v korektním postroji,  udidlo je  v této 
třídě povinné.
 Třída  pro  Mountain  and  Moorland  plemena: třída  je  otevřena  pro 

příslušníky Mountain and Moorland plemen. 
 Otevřená drivingová třída: Tato třída je otevřena pro pony s PP i pro pony 

bez doloženého původu s kvh do 107 cm, vyjma M&M plemen.

Performance šampionát: 

ŠAMPIONÁT  JEZDECKÝCH  A  ZÁPŘAHOVÝCH  RUBRIK.  Soutěží  1.  a  2.  umístěný  ze  tříd 
Driving,Lead  Rein,Firt  Ridden,  Junior  Ridden  a  Open  Ridden.  Uděluje  se  titul  šampion a 
vicešampion.

Best Young Handler šampionát:

Soutěží 1. umístění všech věkových kategorií Mladého vystavovatele ze sobotních+ nedělních 
rubrik Mladý vystavovatel. Uděluje se titul šampion a vicešampion.

Sportovní soutěže: 

Výstroj koně a jezdce ve sportovních soutěžích dle pravidel ČJF.

Jízda zručnosti na oprati: Soutěž je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší .

1. Vozatajský pohár SCHČSP 2022: 
Dle propozic a pravidel Vozatajského poháru, viz



https://www.facebook.com/groups/551757339533470/permalink/55220150282238
A/ Dvounápravové kočáry
a: Junioři jednospřeží: 8 -18let (povinný jeden přísedící starší 18let se zkušenostmi s 
vozatajstvím)
b: Junioři dvojspřeží: 8 -18let (povinný jeden přísedící starší 18let se zkušenostmi s 
vozatajstvím)
c: Senioři jednospřeží: nad 18let (povinný jeden přísedící starší 8let)
d: Senioři dvojspřeží: nad 18let (povinný jeden přísedící starší 8let)
e: Senioři čtyřspřeží: nad 18let (povinný minimálně jeden přísedící starší 8let)
B/ Sulky a kočáry pro jednospřeží malých pony (pony kategorie S - do 125 cm KVH)
a: Junioři: 8 -18let (povinný jeden přísedící starší 18let se zkušenostmi s vozatajstvím)
b: Senioři: nad 18let (přísedící není povinný)

2. Karnevalová  jízda  zručnosti  s vodičem:  pro  děti  do  9  let  v maskách  na  poníkovi 
vedeném vodičem, kůň tříletý a starší. Vítězí dvojice s nejvyšším počtem bodů, při 
rovnosti bodů rozhoduje čas.

3. Jízda zručnosti bez vodiče: pro jezdce bez omezení, kůň starší tří let. Hodnocení jako 
u karnevalové jízdy zručnosti.

Uzávěrka  přihlášek:  19.07.2022!   Přihláška  se  odesílá  online.  Potvrzení  o 
zaplacení  zasílejte  bezprostředně po odeslání  přihlášky  na  e-mail  bamburek@seznam.cz 

 

Startovné i platba za ustájení(boxy) je třeba uhradit do 19.07. 2022 na účet 
pořadatele číslo 115-3514160267/0100. Bez uhrazeného startovného nebude 
přihláška přijata! 

 

Upozorňujeme soutěžící,  že přihlášky došlé po uzávěrce nebudou moci být 
z     technických důvodů přijaty.  

Startovné: 

 Výstavní třídy na ruce: 
o hříbě:  zdarma
o 1. kůň 350 Kč / start, 
o 2. a další 200,- Kč / start 

 Speciální výstavní třídy : 250 Kč / start

mailto:bamburek@seznam.cz
https://www.facebook.com/groups/551757339533470/permalink/55220150282238


 Sportovní soutěže: 200 Kč/ start

Storno startovného: do uzávěrky přihlášek se vrací 100 % startovného. Po uzávěrce přihlášek 
se startovné nevrací.

Ustájení:

700,- Kč/box/přes den

Pá-ne 1.500,-Kč/box

So-ne 1.000,-Kč/box

Boxy prosím opouštějte vymístované!

 Objednávky společně s     potvrzením o zaplacení   zasílejte na e-mail:. bamburek@seznam.cz      
. Bez zaslání potvrzení o zaplacení je objednávka boxů neplatná.

Ubytování: 

pořadatel  nezajišťuje.  Možnost  parkování  obytných  vozů/přívěsů  a  postavení  stanu  na 
určeném místě v areálu JK Pegas Děpoltovice. Cena 50 Kč / obytný vůz/přívěs/stan splatné 
na místě u pořadatele.

Časový plán:

Časový plán a čas veterinární přejímky budou upřesněny později. Předpokládaný čas zahájení 
akce je v sobotu cca v 11:00 h. Čas je pouze orientační a může se změnit. 

Rozpis:

 Upozornění:  Rozpis není program/časový plán.  Ten bude vypracován na základě došlých 
přihlášek. Změna programu vyhrazen

Všeobecné podmínky:

Pořadatel si, vzhledem k nutnosti dodržovat pravidla welfare, vyhrazuje právo nevpustit do 
výstavního kruhu koně, kteří nejsou v dobrém zdravotním či výživovém stavu, nebo koně 
s evidentně nepadnoucí či poškozenou výstrojí.  

mailto:bamburek@seznam.cz


Vystavovatelé  nesmí  používat  nedovolené  pomůcky  sloužící  ke  zvýšení  výkonu  koně 
(nadměrné používání biče, vytváření zvukových efektů např. igelitovými sáčky a krabičkami s 
kamínky, používání zapalovačů atd.). V případě porušení tohoto pravidla bude vystavovatel 
vyloučen.

Za bezpečnost dětí odpovídá rodič nebo jím pověřená osoba. Pokud dítě nebo vodič poníka 
dostatečně  neovládá,  a  omezuje  či  dokonce  ohrožuje  ostatní  účastníky,  má  pořadatel 
(prostřednictvím ředitele akce nebo pořadatele či stevarda) právo je ze soutěže vyloučit bez 
nároku na vrácení startovného. Žádáme tedy rodiče a trenéry, aby pečlivě zvážili schopnosti 
svých svěřenců.

V případě nedostatečného počtu přihlášených je pořadatel oprávněn kategorie / třídy sloučit 
nebo zrušit.

V případě velkého počtu přihlášených je pořadatel oprávněn kategorie / třídy rozdělit.

Veterinární podmínky:

 Každý  kůň musí  být  doprovázený  svým vlastním,  platným průkazem (passportem) 
koně, kromě hříbat pod matkou.

 Každý  kůň  musí  být  v imunitě  proti  chřipce  (influenze)  koní.  Poslední  vakcinace 
nejpozději 7 dní před konáním akce. Stačí i první dvě, pak ovšem nesmí být překročen 
třetí termín. Hříbata pod matkou plné očkování mít nemusí.

 Každý kůň od 12 měsíců stáří (1 rok) musí být vyšetřen na infekční anémii koní (AIE) 
s negativním výsledkem. Vyšetření v den konání akce nesmí být starší než 12 měsíců.

 V  den  konání  akce  každý  kůň  musí  úspěšně  projít  veterinární  přejímkou  (včetně 
přeměření teploty před vyložením koní), tzn., že jeho dokumenty (průkaz koně) se 
záznamy  o očkování  a vyšetření  musí  být  předloženy  na  prezentaci  přítomnému 
veterinárnímu lékaři.

 Vystavovatelé jsou povinni řídit se Řádem ochrany koní při veřejném vystoupení a svodu 
koní. Koně nesplňující veterinární podmínky stanovené KVS, nebudou vpuštěni do areálu.  

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. Musí  být dodržována ustanovení  zák.  ČNR č. 246/1992 Sb.  Na ochranu zvířat proti 
týrání ve znění platných předpisů v celém rozsahu. 

                           Těšíme se na viděnou v Děpoltovicích!


