Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2022
neděle 19. června 2022
Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2019 – neděle je přístupný velšským plemenům pony a
kob a jejich part-bredům. Plemenům Welsh Cob a Welsh Part-Bred bez omezení výšky.
Pořádající organizace:

Český svaz chovatelů velšských koní, z.s.

Spolupořadatelé:

ASCHK ČR, z.s., Jezdecká škola Equus Kinsky, Hradištko u Sadské 126,
PSČ 289 12.

Datum konání:

19. června 2022 (neděle) od 09:00 hodin (zahájení)
Přejímka a prezentace od 08:00 do 10:00 hodin

Uzávěrka přihlášek:

5. června 2022 (doručené na místě). Pozdější přihlášky:
Pouze po domluvě (+přirážka 100 Kč za koně, nebudou uvedení v
katalogu)

Přihlášky a propozice:

ČSCHVK
Stračovská Lhota 25
503 15 Nechanice
pk@welsh-cz.cz
Číslo účtu: 206665411/0300.

On-line přihláška Speciální výstavní rubriky
a jednotlivé rubriky Vozatajský pohár: https://www.welsh.cz/prihlasky-na-akce/hradec-nedele/
On-line přihláška Výkonnostní zkoušky: https://www.welsh.cz/prihlasky-na-akce/hradec-zkousky/
Poplatky:

Speciální výstavní rubriky:
Vozatajský pohár:
Výkonnostní zkoušky:

200 Kč za koně/rubriku
250 Kč za rubriku
300 Kč za 1 koně

Boxy:

500 Kč/box/neděle, 1000 Kč/box/víkend, 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 pro Středočeský kraj
(tzn. standardní pro svod)
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INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ A VYSTAVOVATELE:
Obecně
Výstavy a soutěže jsou svátkem velšských plemen pony a kob a jejich milovníků, proto si dovolujeme
požádat všechny soutěžící, aby se v průběhu šampionátu chovali reprezentativně.
Všichni účastníci se musí řídit pokyny pořadatelů, rozhodčího a posuzovatele.
Rozhodnutí posuzovatele či rozhodčího jsou vždy závazná.

Zdraví a bezpečnost
Všichni koně musí být opatřeni výstrojí schválenou na jezdecké závody/závody spřežení konané v rámci
České jezdecké federace a majitelé koní odpovídají za vhodnou ústroj koně dle platného řádu na
ochranu zvířat.
Jezdec by měl mít korektní úbor a jezdci musí mít na hlavě po celou dobu jízdy na koni (včetně
opracování koní) přilbu uchycenou ve třech bodech.
Vodič, jezdec či vozataj a majitel koně plně odpovídají za zdraví koně během dané soutěže.

ROZPIS:
Upozornění: Rozpis není program/časový plán. Ten bude vypracován na základě došlých
přihlášek. Změna programu vyhrazena.
Zahájení 09:00 hodin – zahájení se může upravit dle došlého počtu přihlášek
VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY VELŠSKÝCH PLEMEN PONY A KOB
vozatajské, poté sedlové
VOZATAJSKÝ POHÁR SCHČSP
OTEVŘENÁ ZÁPŘAHOVÁ RUBRIKA (OPEN DRIVING)
DÍTĚ NA PONÍKU S VODIČEM (LEAD REIN)
ZAČÍNAJÍCÍ JEZDEC (FIRST RIDDEN)
OTEVŘENÁ JEZDECKÁ RUBRIKA (OPEN RIDDEN)
MLADÝ VYSTAVOVATEL (BEST YOUNG HANDLER)
MINI CHAMPION
PERFORMANCE CHAMPION

Sportovní disciplíny:
Výkonnostní zkoušky velšských plemen pony a kob
Informace a přihláška viz http://www.welsh-cz.cz/vykonnostni-zkousky/
Vozatajský pohár SCHČSP
Dle propozic a pravidel Vozatajského poháru, viz
https://www.facebook.com/groups/551757339533470/permalink/552201502822387/
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)
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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)

Speciální výstavní rubriky:
Otevřená zápřahová rubrika (Open Driving)
a: Velšské jednospřeží a dvojspřeží A, B + malé WPBR (WPBR do 137 cm KVH)
b: Velšské jednospřeží a dvojspřeží C, D + velké WPBR (WPBR od 138 cm KVH)
Dítě na poníku s vodičem (Lead Rein) do 122 cm KVH ponyho
a: Velšský Lead Rein do 122 cm KVH ponyho
Začínající jezdec (First Ridden) do 128 cm KVH ponyho
a: Velšská třída Začínající jezdec do 128 cm KVH ponyho
Otevřená jezdecká rubrika (Open Ridden)
a: Velšská jezdecká třída A, B + malé WPBR (WPBR do 137 cm KVH
b: Velšská jezdecká třída C, D + velké WPBR (WPBR od 138 cm KVH)
Mladý vystavovatel (Best Young Handler)
a: Velšská třída Mladý vystavovatel do 9 let vystavovatele, KVH ponyho do 122 cm
b: Velšská třída Mladý vystavovatel od 10 do 14 let vystavovatele, KVH ponyho do 137 cm
c: Velšská třída Mladý vystavovatel od 15 do 18 let vystavovatele, KVH ponyho/koně neomezena
MINI CHAMPION
ŠAMPIONÁT NEJMENŠÍCH. Soutěží vítězové (1. umístění) třídy Lead Rein, třídy First Ridden a obou tříd Best
Young Handler do 14 let (tzn. a., b.). Udělí se cena pro 1.-4. místo.
PERFORMANCE CHAMPION
ŠAMPIONÁT JEZDECKÝCH A ZÁPŘAHOVÝCH RUBRIK. Soutěží vítězové (1. umístění) tříd: Velšské zápřahové
rubriky (a., b.), Velšské třídy Začínající jezdec a obou tříd Otevřené jezdecké rubriky. Uděluje se titul šampion a
vicešampion.
V závislosti na účasti mohou pořadatelé rozhodnout o sloučení, rozdělení či zrušení rubrik.

Speciální výstavní rubriky – informace pro vystavovatele
Open Driving (Otevřená zápřahová rubrika)
Výstavní zápřahová rubrika otevřená pro 4leté a starší klisny, valachy i hřebce. Pro zápřahovou rubriku (všechny
třídy) platí: Vozatajové ve věkovém rozmezí 8-15 let mohou předvádět spřežení pouze s přísedícím, kterému je
minimálně 18 let. Vozatajové od 16 let mohou jednospřeží předvádět bez přísedícího. U dvojspřeží je povinný
předepsaný počet přísedících. Dvojspřeží řízené vozatajem do 16 let: jeden přísedící min. 18 let. Dvojspřeží
řízené juniorem nad 16 let, nebo seniorem: jeden přísedící minimálně 12 let.
Třídy: „Velšské jednospřeží a dvojspřeží A, B + malé WPBR (WPBR do 137 cm KVH)“ a Velšské jednospřeží a
dvojspřeží C, D + velké WPBR (WPBR od 138 cm KVH) “ jsou otevřené pouze pro velšská plemena sekcí A, B, C,
D a WPBR. Po vozatajích bude pravděpodobně požadováno předvedení v kroku a pracovním klusu ve skupině.
Při individuálním předvedení bude vyžadován krok, pracovní a prodloužený klus na obě ruce a zastavení, pokud
posuzovatel neurčí jinak. Úbor vozataje: povinná vhodná pokrývka hlavy (klobouk, buřinka, cylindr), u vozatajů
mladších 18 let je povinná tříbodová jezdecká přilba. Povinná přikrývka na kolena, povinné rukavice a bič se
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šlahounem vhodné délky. Oblečení v anglickém stylu: pánové oblek s košilí a kravatou, dámy sukně
halenka a sako, nebo šaty a sako, nebo kalhotový kostým a vhodná obuv. Úbor přísedícího se řídí
stejnými pravidly (kromě přikrývky a biče). Použití uzdění bez udidla, nebo hackamore není v
zápřahové třídě dovolené. Kůň musí být zapřažen v korektním postroji, doporučuje se postroj poprsní.
Pro jednospřeží a tandem je možné použít kromě dvounápravového i jednonápravový kočár (sulka,
gig), u dvojspřeží pouze dvounápravový.
Lead Rein (Dítě na poníku s vodičem)
Třída a: Velšský Lead Rein do 122 cm KVH ponyho“ je otevřená pro 4leté a starší klisny a valachy velšských
plemen sekcí A, B, C, a WPBR s vlastní maximální KVH 122 cm. 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 dovolené pouze na vlastní riziko vystavovatele. Otěže
by měly vést přímo od udidla do rukou jezdce. Vodítko (lead rein) je 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 s důrazem na praktičnost. Např. tvídové sako, halenka
nebo košile, sukně vhodné délky (ne minisukně, ne sukně ke kotníkům) nebo společenské kalhoty, vhodná
obuv, klobouk. Dítě na poníku v jezdeckém úboru (včetně rukaviček), 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. V závislosti na počtu přihlášek může být třída rozdělena či zrušena, dle uvážení pořadatelů.
First Ridden (Začínající jezdec)
Výstavní jezdecká rubrika pro jezdce do 12 let, které dovrší v roce konání výstavy. Otevřená pro 4 leté
a starší klisny a valachy, KVH nesmí překročit 128 cm. Poníci by měli být ježdění s vhodným stihlovým uzděním
(jednoduché jedenkrát či dvakrát lomené stihlo). Bezudidlové uzdění je dovolené 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.
„Velšská třída Začínající jezdec do 128 cm KVH ponyho“ je otevřená pouze pro 4leté a starší klisny a valachy
velšských plemen sekcí A, B, C a WPBR do 128 cm KVH.
Open Ridden (Otevřená jezdecká rubrika)
Výstavní jezdecká rubrika otevřená pro 4leté a starší klisny, valachy i hřebce. Minimální věk jezdce 12
let, u jezdců na hřebci s KVH vyšší než 137 cm 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
dovolené 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.
„Velšská jezdecká třída A, B + WPBR do 137 cm“ je otevřená pouze pro velšská plemena sekcí A a B
s KVH odpovídající příslušné sekci a pro WPBR s KVH do 137 cm. „Velšská jezdecká třída C, D +
WPBR od 138 cm KVH“ je otevřená pouze pro velšská plemena sekcí C a D s KVH odpovídající
příslušné sekci a pro WPBR s KVH od 138 cm.
Best Young Handler (Mladý vystavovatel)
Rubrika otevřená pro 4leté a starší klisny a valachy sekcí A, B, C, D, WPBR. Rozděleno dle omezení KVH(!) a do
věkových kategorií mladých vystavovatelů:
- Mladí vystavovatelé do 9 let (omezení KVH do 122 cm)
- Mladí vystavovatelé od 10 do 14 let (omezení KVH do 137 cm)
- Mladí vystavovatelé od 15 do 18 let věku (KVH ponyho/koně neomezena)
Mladí vystavovatelé by měli být 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.
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