Národní pravidla Svazu chovatelů Shetlandských pony
pro výstavní třídy Mladý vystavovatel, Lead Rein, First Ridden,
Open Ridden a Driving.
A: Obecná ustanovení
1. Uvedené výstavní třídy jsou otevřené pro Shetlandské pony, Mountain
a Moorland pony (M+M) a WPBr, není-li v propozicích uvedeno jinak.
2. Účastnící se pony musí být registrováni v plemenné knize, která odpovídá
jejich plemenné příslušnosti v ČR, nebo v jakékoliv jiné uznané zahraniční
PK pro dané plemeno.
3. Do kategorie M+M patří následující plemena, která se dělí do dvou skupin:
(a) malá plemena - Shetlandský pony, Dartmoorský pony,
Exmoorský pony, Velšský horský pony, Velšský pony.
(b) velká plemena - Highlandský pony, Fellský pony, Daleský pony,
Connemara, New Forest Pony, Velšský pony v typu kob, Velšský
kob.
4. V rámci zachování welfare mohou být všichni koně čtyřletí a starší
účastnící se speciálních výstavních tříd oholeni za účelem zímní přípravy.
Nové holení koní před jarními výstavami a v průběhu sezony není
povoleno. U shetlandských pony je dále povoleno zapletení hřívy.
5. S výjimkou uvedeného v bodu 4 podléhá úprava MaM plemen a WPBr
pravidlům příslušné chovatelské společnosti.
6. Jezdecké a zápřahové třídy jsou otevřeny pro zvířata čtyřletá a starší. Zvíře
je považováno za čtyřleté celý kalendářní rok, ve kterém dosáhne tohoto
věku.
7. V každé jezdecké třídě posuzovatel zohledňuje také skutečnost, jestli pony
a jezdec tvoří harmonický pár (pony není pro jezdce příliš malý, nebo příliš
velký).
8. Pro všechny jezdecké třídy je sedlo povinné. Doporučuje se vhodně
zvolená velikost anglického sedla, nebo bezkostrového sedla v anglickém
typu. Westernová, dámská a jiná sedla nejsou povolena.
9. V jezdeckých třídách (LR, FR a OR) a zápřahových třídách nejsou
povoleny žádné druhy pomocných otěží (včetně martingalu), bandáže,
kamaše, zvony ani botičky.
10.Použití ostruh je ve všech jezdeckých třídách zakázáno.
11.Délka biče v jezdeckých třídách a ve výstavních třídách na ruce nesmí
přesáhnout 76 cm. Pokud posuzovatel shledá, že bič je nadměrně, nebo
nevhodně používán, může dvojici (trojici) vyloučit. Nadměrná délka biče
může být důvodem k penalizaci dvojice nebo k jejímu vyloučení.

12.Úbor jezdce:
 tříbodová jezdecká přilba je povinná, kdykoliv sedí jezdec na koni.
 jezdecké kalhoty v barvě krémové, žluté nebo bílé, doporučuje se typ
jodhpur
 tvídové honební sako, nebo jednobarevné jezdecké sako
 světlá košile s límečkem, kravata nebo motýlek
 rukavice jsou povinné.
13.Jezdci a koně se musí do výstavního kruhu dostavit včas. Pokud začnou
účastníci ve výstavním kruhu s předvedením v klusu, nebude již
opozdilcům povolen vstup do výstavního kruhu.
14.Jezdec, nebo vodič nesmí s koněm opustit výstavní kruh bez povolení
posuzovatele.
15.Pád koně, jezdce, nebo obou znamená vyloučení ze soutěže.
16.Změna jezdce, nebo vodiče ve výstavním kruhu během předvádění není
povolena.
17.Pokud jezdec neovládá svého ponyho, nebo ohrožuje ostatní ve výstavním
kruhu, je posuzovatel oprávněn dvojici vyloučit.
18.V žádné z jezdeckých a zápřahových tříd není povoleno, aby klisnu
ve výstavním kruhu při soutěži doprovázelo její hříbě (volně, ani na
vodítku).

B: Young Handler (Mladý vystavovatel)
1. Třída je otevřena pro klisny a valachy roční a starší bez omezení KVH.
2. Třída je otevřena pro děti a juniory do 16 let. Junior je považován
za šestnáctiletého celý kalendářní rok, ve kterém dosáhne tohoto věku.
3. U mladých vystavovatelů do 14 let včetně je povinné použití bezpečnostní
přilby.
4. Pokleknutí nebo podřepnutí před koně je ZAKÁZÁNO a je považováno
za důvod k okamžitému vyloučení dvojice z výstavního kruhu.

C: Lead Rein (dítě na poníkovi vedeném vodičem)
1. Třída je otevřena pro klisny a valachy s max. KVH 122 cm.
2. Třída je otevřena pro děti od 3 do 9 let věku. Dítě je považováno za tříleté,
resp. devítileté celý kalendářní rok, ve kterém dosáhlo tohoto věku.
3. Minimální věk vodiče je 16 let. Vodič je považován za šestnáctiletého celý
kalendářní rok, ve kterém dosáhl tohoto věku.
4. Uzdečka s udidlem a nánosníkem jsou pro tento typ soutěže povinné.
Nánosník může být pouze anglický, nebo kombinovaný bez podpínacího
řemínku. Jsou povolena stihlová udidla (klasické stihlo, Baucher,
roubíkové, roubíkové typ Fulmer, třítypové), dále oliva a déčko. Všechna
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udidla jsou povolená ve variantách nelomená, jednou, nebo dvakrát
lomená. Udidla mohou být kovová, plastová, nebo gumová.
Otěže vedou od udidla přímo do ruky jezdce.
Vodítko musí být zapnuté do nánosníku.
Povoluje se přidržovací řemínek (poutko) na přední rozsoše sedla.
Bičík, nebo výstavní hůlku může mít pouze vodič.

D: First Ridden (začínající jezdec)
1. Třída je otevřena pro klisny a valachy s maximální KVH 137 cm.
2. Třída je otevřena pro děti do 12 let. Dítě je považováno za dvanáctileté celý
kalendářní rok, ve kterém dosáhne tohoto věku.
3. Uzdečka s udidlem a nánosníkem jsou pro tento typ soutěže povinné.
Nánosník může být pouze anglický, nebo kombinovaný bez podpínacího
řemínku. Jsou povolena stihlová udidla (klasické stihlo, Baucher,
roubíkové, roubíkové typ Fulmer, třítypové), dále oliva déčko. Všechna
udidla jsou povolená ve variantách nelomená, jednou, nebo dvakrát
lomená. Udidla mohou být kovová, plastová, nebo gumová.
4. Jezdci na koních musí vcházet do výstavního kruhu v kroku.
5. Po jezdcích bude požadováno společné předvedení v kroku a klusu.
6. Cval bude vyžadován pouze při individuálním předvedení, prodloužený
cval není povolený.

E: Open Ridden (Otevřená jezdecká třída)
1. Tato třída je otevřena pro klisny, valachy i hřebce.
2. V této třídě není věk jezdců nijak omezen, s výjimkou jezdců na hřebcích.
Pro skupinu malých plemen a WPBr do 137 cm KVH musí být jezdec
na hřebci minimálně dvanáctiletý, pro skupinu velkých plemen a WPBr nad
137 cm KVH minimálně čtrnáctiletý. Jezdec je dvanáctiletý, resp.
čtrnáctiletý celý kalendářní rok, ve kterém dosáhne tohoto věku.
3. Uzdečka s udidlem a nánosníkem jsou pro tento typ soutěže povinné.
Nánosník může být pouze anglický, nebo kombinovaný bez podpínacího
řemínku. Jsou povolena stihlová udidla (klasické stihlo, Baucher,
roubíkové, roubíkové typ Fulmer, třítypové), dále oliva déčko. Všechna
udidla jsou povolená ve variantách nelomená, jednou, nebo dvakrát
lomená. Udidla mohou být kovová, plastová, nebo gumová.
4. Jezdci na koních musí vcházet do výstavního kruhu v kroku.
5. Po jezdcích bude požadováno společné předvedení v kroku, klusu a cvalu.
6. Prodloužený cval bude požadován pouze při individuálním posouzení,
kromě případů, kdy to neumožní prostor, nebo povrch.
7. Tato třída může být při větším počtu rozdělena např. na základě KVH, věku
jezdců, nebo jako nováčkovská a otevřená.

F: Driving (zápřahová třída)
1. Tato třída je otevřena pro klisny, valachy i hřebce, s výjimkou klisen, které
mají pod sebou v daném roce neodstavené hříbě.
2. Vozatajové do 12 let včetně mohou předvádět spřežení pouze s přísedícím,
kterému je minimálně 18 let.
3. Vozatajové od 13ti let, mohou jednospřeží předvádět bez přísedícího.
4. U dvojspřeží a čtyřspřeží je povinný předepsaný počet přísedících.
 dvojspřeží řízené juniorem do 16ti let - jeden přísedící min. 18 let
 dvojspřeží řízené juniorem nad 16 let, nebo seniorem - jeden
přísedící minimálně 12 let.
 čtyřspřeží řízené juniorem do 16ti let - dva přísedící, jeden min.
18 let, druhý min. 12 let.
 čtyřspřeží řízené juniorem nad 16 let, nebo seniorem - 2 přísedící,
jeden min. 18 let, druhý min. 12 let.
5. Po vozatajích bude požadováno předvedení v kroku a pracovním klusu
ve skupině. Při individuálním předvedení bude vyžadován krok, pracovní a
prodloužený klus na obě ruce, zastavení a může být požadováno
i zacouvání. Cval není povolen.
6. Úbor vozataje:
 povinná vhodná pokrývka hlavy (klobouk, buřinka, cylindr)
 u vozatajů mladších 18ti let je povinná tříbodová jezdecká přilba,
která musí být řádně zapnuta vždy, když sedí na kočáře.
 povinná přikrývka na kolena
 povinné rukavice a bič se 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.
7. Úbor přísedícího:
 povinná vhodná pokrývka hlavy (klobouk, buřinka, cylindr)
 u přísedících mladších 18ti let je povinná tříbodová jezdecká přilba,
která musí být řádně zapnuta vždy, když sedí na kočáře.
 povinné rukavice
 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.
8. Použití uzdění bez udidla, nebo hackamore není v zápřahových třídách
povoleno.
9. Pony musí být zapřažen v korektním postroji, doporučuje se postroj
poprsní. Součástí postroje musí být v případě nebržděného kočáru zádržný
systém.

10.Pro jednospřeží a tandem je možné použít kromě dvounápravového
i jednonápravový kočár (sulka, gig), u dvojspřeží a čtyřspřeží pouze
dvounápravový.
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