PROPOZICE
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT SHETLAND PONY 2019
Datum konání:

24. 08. 2019

Místo konání:

Dostihové závodiště Pardubice, Pražská 607, 530 02 Pardubice

Pořadatel:

SCHSHP z. s.,

ve spolupráci

s Dostihovým spolkem a.s., při Mezinárodní výstavě – Koně v akci

Ředitel akce:

Rudof Žimulák

Zástupce ředitele:

Pavla Hanzlík Kubalová - telefonní kontakt pro urgentní dotazy: 731 543 172

Posuzovatel:

Durand Ludovic, hřebčín Élevage de la Vallée, Francie

Moderátor:

Mgr. Ing. Markéta Píšová, Ph.D.

Ringsteward:

Anna van Vuurenová

Veterinární dohled: veterinární lékař určený dostihovým spolkem

Veterinární přejímka: 07. 00 – 10.00 hod.

Program:

08:00 - 12.00

Centrální svod klisen, hodnocení valachů, licentace a předvýběr hřebců a
zkoušky výkonnosti SHP

10:00 – 17:00

Národní šampionát

Přesný časový harmonogram bude upřesněn dle počtu přihlášených pony. Vystavovatelé mají povinnost hlídat časový
sled jednotlivých tříd dle katalogu.

Speciální výstavní a sportovní třídy jsou vypsány i pro ostatní Mountain a Moorland pony (M+M) a WPBr.
Pony musí být registrováni v plemenné knize, která odpovídá jejich plemenné příslušnosti v ČR, nebo v jakékoliv jiné
uznané zahraniční PK pro dané plemeno, v takovém případě je nutné, aby pony byl zaregistrován v ÚEK ČR.
Do kategorie M+M patří následující plemena: Shetlandský pony, Dartmoorský pony, Exmoorský pony, Velšský horský
pony, Velšský pony, Highlandský pony, Fellský pony, Daleský pony, Connemara, New Forest Pony, Velšský pony v
typu kob, Velšský kob.
Pravidla SVT jednotlivých chovatelských svazů se mohou mírně lišit, proto prosíme účastníky SVT, aby se
řádně seznámili s Národními pravidly SCHSHP pro speciální výstavní třídy.

Výstavní kategorie
1. Shetland pony - mini typ (do 87 cm KVH)
2. Shetland pony - standard (do 107 cm KVH)
3. Speciální chovatelské třídy pro SHP
4. Speciální výstavní třídy pro děti a mládež
5. Sportovní třídy
V kategorii Shetland pony lze vystavovat koně s původem i bez, pony bez původu musí být zapsán v PK Shetland pony
ČR.

Výstavní třídy 1. a 2.
Výsledky všech výstavních tříd 1. a 2. a šampionátů se započítávají do seriálové soutěže Pohár chovatelů a
vystavovatelů SCHSHP 2019 (pravidla na www.schshp.cz)
Shetland pony - mini typ (do 87 cm KVH)

Shetland pony – standard (do 107 cm KVH)

1-A - hříbata pod matkou

2-A - hříbata pod matkou

1-B - pony roční

2-B - pony roční

1-C - pony dvouletí

2-C - pony dvouletí

1-D - klisny 3 leté

2-D - klisny 3 leté

1-E - klisny 4 leté a starší

2-E - klisny 4 leté a starší

1-F - hřebci 3 letí

2-F - hřebci 3 letí

1-G - hřebci 4 letí a starší

2-G - hřebci 4 letí a starší

1-H - valaši 3 letí a starší

2-H - valaši 3 letí a starší

Informace k jednotlivým třídám:
Pokud bude ve třídách (B, C), (D, E), (F,G) méně koní než dva, budou tyto třídy sloučeny.

Šampionáty a hodnocení
Ve výstavních třídách se hodnotí první tři místa.
Vítěz a druhý umístěný ve třídě postupuje do šampionátu příslušné kategorie (standard a mini).
Vítěz a druhý tříd A, B, C, D, F, H (tříletí) kategorií SHP mini i standard postupují do juniorského šampionátu kategorie,
kde bude udělen titul „ Junior Šampion mini/standard SHP“ a „Junior Vícešampion mini/standard SHP“
Vítěz a druhý třídy E, G, H (4 letí a starší) kategorií SHP mini i standard postupují do senior šampionátu kategorie,
kde bude udělen titul „Senior Šampion mini/standard SHP“, titul „ Senior Vícešampion mini/standard SHP“.
Následně se tito čtyři utkají o titul „Šampion kategorie mini/standard“ a Vicešampion kategorie mini/standard.
Do šampionátu výstavy SHP postupují všichni šampioni a vícešampioni obou kategorií - včetně Senior i Junior
šampionů a vícešampionů, bude udělen titul “ „Národní šampion SHP“ - šerpa a pohár, titul „Národní Vícešampion
SHP “

Speciální chovatelské třídy pro SHP - 3.
Výsledky speciálních chovatelských tříd 3. nejsou započítávány do seriálové soutěže Pohár chovatelů a
vystavovatelů SCHSHP 2019.
Speciální chovatelské třídy NEJSOU rozděleny na kategorii mini a standard.
3-I

Memoriál Ing. Dušana Jakovljeviče - chovatelské skupiny

3-J

Pohár Kena a Anne Scottových - nejlepší SHP českého chovu

3-K

Třída Novic

3-L

Třída Senior

3-M

Třída klisen s hříbaty

3-N

Třída „Strakatý pony“

3-O

Třída „Barevný pony“

Popis speciálních chovatelských tříd
Memoriál Ing. Dušana Jakovljeviče
- chovatelské skupiny, rodiny
- může se zúčastnit rodič a nejméně dva jeho potomci
- startovné se platí pouze za rodiče, bez ohledu na počet předvedených potomků
Pohár Kena a Anne Scottových
- této třídy se může zúčastnit SHP narozený v ČR
Třída Novic
– speciální výstavní třída pro pony, kteří se účastní výstavy poprvé v životě
Třída Senior
– speciální výstavní třída pro pony 15ti leté a starší
Třída klisen s hříbaty
– speciální výstavní třída pro klisny, které mají pod sebou letošní hříbě
Třída „Strakoš“
– speciální výstavní třída pro pony všech věkových kategorií v barvě strakoš
Třída „Barevný pony“
– speciální výstavní třída pro pony všech věkových kategorií ve všech barvách vyjma vraníků a strakošů

Speciální výstavní třídy pro děti a mládež - 4.
4-P

Lead rein – (pro děti s vodičem do 9 let)

4-Q

Mladý vystavovatel (pro děti do 16 let) – při větším počtu přihlášených dětí budou děti rozděleni do skupin
dle věku

4-R

First ridden (pro děti do 12 let)

4-S

Driving

Hodnocení speciálních výstavních tříd: hodnotí se prvních pět míst - flotou, věcnými cenami, všichni ostatní obdrží
památeční flotu
Speciální výstavní třídy se řídí Národními pravidly SCHSHP pro speciální výstavní třídy, pokud není v propozicích
uvedeno jinak. Pravidla naleznete na webových stránkách svazu www.schshp.cz

Sportovní třídy - 5.
T1 Jízda zručnosti s vodičem pro děti do 9let včetně
T2 Jízda zručnosti bez vodiče pro děti do 16let včetně
U1 Trail na ruce pro děti do 12let včetně
U2 Trail na ruce bez omezení věku
V1 Jízda zručnosti na opratích pro děti do 16let včetně
V2 Jízda zručnosti na opratích bez omezení věku
W1 Vozatajský honební parkur – junior (do 16let včetně)
W2 Vozatajský honební parkur – senior

Popis sportovních tříd
Jízda zručnosti
• Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší.
• Děti do 9 let včetně mohou absolvovat jízdu zručnosti s vodičem
• Výstroj ponyho: kompletní uzdečka s otěžemi (udidlo je v této třídě povinné), sedlo nebo madla jsou povinná. Použití
vodítka, biče, chráničů, čabrak, náušníků apod. je povoleno.
• Výstroj předvádějícího: Jezdec musí mít bezpečnostní přilbu. Vhodné je sportovní oblečení a obuv.
• Způsob hodnocení: Každé porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno trestnými body.
Soutěžícímu se bude měřit čas. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje čas. Penalizace: porušení překážky nebo
nesplnění úkolu bude penalizováno 1-10 trestnými body, dle míry nesplnění. Při opuštění kolbiště, při pádu koně,
jezdce nebo obou a v případě, že podle názoru rozhodčího není soutěžící nebo kůň způsobilý v soutěži pokračovat,
bude soutěžící vyloučen.

Trail
• Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy roční a starší.
• Výstroj ponyho: uzdečka nebo ohlávka s vodítkem. Použití biče, chráničů, čabrak, náušníků apod. je povoleno.
• Výstroj předvádějícího: Dítě do 14 let včetně musí mít bezpečnostní přilbu. Vhodné je sportovní oblečení a obuv.
• Způsob hodnocení: Každé porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno trestnými body.
Soutěžícímu se bude měřit čas. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje čas. Penalizace: porušení překážky nebo
nesplnění úkolu bude penalizováno 1-10 trestnými body, dle míry nesplnění. Při opuštění kolbiště a v případě, že
podle názoru rozhodčího není soutěžící nebo kůň způsobilý v soutěži pokračovat, bude soutěžící vyloučen.

Jízda zručnosti na oprati
• Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší.
• Výstroj ponyho: Uzdečka nebo vozová ohlávka (udidlo je v této třídě povinné), opratě, náhřbetník a bič vhodné
délky jsou povinné. Použití chráničů, čabrak, náušníků apod. je povoleno
• Výstroj předvádějícího: Děti do 14 let včetně mají povinnou bezpečnostní přilbu. Vhodné sportovní oblečení a obuv,
rukavice, pokrývka hlavy.
• Způsob hodnocení: Každé porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno trestnými body.
Soutěžícímu se bude měřit čas. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje čas. V průběhu soutěže musí jít předvádějící
pouze krokem (s výjimkou úseků, ve kterých je u koně předepsán klus). U koně je povolen krok a klus. U dětí do 15
let je povolena přítomnost „asistenta“ staršího 18 let. Asistent se pohybuje za koněm tak, aby v případě, že
předvádějící koně nezvládá, mohl zasáhnout. Jakýkoliv zásah asistenta do vedení koně (např. hlasový nebo kontakt
s opratěmi) bude penalizován.

• Penalizace:
- Porušení překážky nebo nesplnění úkolu, či zásah asistenta bude penalizováno 1-10 trestnými body, dle míry
nesplnění/zásahu.
- Porušení chůze předvádějícího (neplatí pro úseky, kde je požadováno předvedení koně v klusu): první porušení =
napomenutí, druhé 5 trestných bodů, třetí = vyloučení.
- Porušení chodu koně: první nacválání = napomenutí, druhé nacválání 5 trestných bodů, třetí nacválání = vyloučení.
- Vyloučení ze soutěže: v případě, že jakákoli část spřežení opustí při průjezdu trati kolbiště. Dvojice bude ze soutěže
rovněž vyloučena, jestliže podle názoru rozhodčího není soutěžící nebo kůň způsobilý v soutěži pokračovat.

Vozatajský parkur
Obě vozatajské soutěže jsou přístupné pro jedno, dvoj i čtyřspřeží s povozy bez omezení (ráno při prezentaci bude
změřen rozchod kol a překážky pak budou upraveny na šířku rozchodu kol + 30 cm).
Hodnocení: honební parkur – za každé porušení překážky se přičítá 5 trestných vteřin, o vítězi rozhoduje celkový
dosažený čas. Nedodržení trati, pád či zranění koně, cizí pomoc či opuštění kolbiště znamená vyloučení.
U vozatajů mladších 18ti let je povinná tříbodová jezdecká přilba, která musí být řádně zapnuta vždy, když sedí na
kočáře.
Vozatajové do 12 let včetně mohou předvádět spřežení pouze s plnoletým přísedícím.
Vozatajové od 13ti let, mohou jednospřeží předvádět bez přísedícího.
U dvojspřeží a čtyřspřeží je povinný předepsaný počet přísedících.
ené vozatajem do 16ti let - jeden přísedící min. 18 let
- jeden přísedící min. 12 let
- dva přísedící, jeden min. 18 let, druhý min. 12 let
16 let - 2 přísedící min. 12 let
Oděv vozataje – společenský včetně pokrývky hlavy, u nezletilých je povinná tříbodová jezdecká přilba.

Všeobecné výstavní podmínky a organizační záležitosti
Účastníci akce jsou povinni:
- řídit se propozicemi akce včetně navazujících pravidel a řádů,
- dbát pokynů pořadatele a vedení areálu,
- dostavit se včas do výstavního kruhu
Za koně zodpovídá majitel nebo jím pověřená osoba.
Za nezletilé zodpovídá rodič nebo jím pověřená osoba. Děti do 14 let včetně mají při předvádění koní povinnou
bezpečnostní jezdeckou přilbu.
Účast na akci je zakázána hříbatům mladším 21 dnů.
V celém areálu je přísný zákaz volného pobíhání psů.
SCHSHP nenese odpovědnost za škody způsobené na zdraví či majetku zúčastněných osob.
Výstava se uskuteční dle:
- platného Výstavního řádu SCHSHP
- Národních pravidel SCHSHP pro výstavní třídy MV, LR, FR a Drivig
- řádu ASCHK ČR pro ochranu zvířat při svodu
- pravidel Poháru chovatelů a vystavovatelů SCHSHP 2019
Vše naleznete na webu www.schshp.cz

Veterinární podmínky
Účast koní je podmíněna dobrým zdravotním stavem. Veterinární dozor je oprávněn nepřipustit koně v
neodpovídajícím zdravotním stavu nebo bez předepsaných veterinárních náležitostí. Vzhledem k nákazové situaci v
ČR, je povinné dostavit se k prezentaci před vyložením koní a důsledně dbát pokynů pořadatelů a veterinárního
lékaře. Koně musí mít platný průkaz totožnosti, platné vakcinační schéma (chřipka) a vyšetření krve (infekční anémie)
ne starší než 12 měsíců tak, jak je určeno KVS při veřejném vystoupení nebo svodu koní. Výsledek vyšetření musí
být zapsán v průkazu koně (ne pouze přiložený doklad z laboratoře) a potvrzený veterinárním lékařem. Vystavovatelé
jsou povinni řídit se Řádem ochrany koní při veřejném vystoupení a svodu koní. Koně nesplňující veterinární
podmínky stanovené KVS, nebudou vpuštěni do areálu

Startovné a uzávěrka přihlášek
POZOR – ČLENOVÉ SCHSHP MÁJÍ NÁROK NA 50% SLEVU NA STARTOVNÉM!!!!!
Za prvního poníka

700,- Kč

Za každého dalšího poníka

400,- Kč

Hříbě pod matkou

300,- Kč

Speciální chovatelské třídy

300,-Kč (platí za každý start)

Speciální výstavní třídy pro děti a mládež

300,- Kč (platí za každý start)

Sportovní třídy

300,- Kč (platí za každý start)

Boxové ustájení

750,-/pá - so, 1500,-/ pá – ne

omezený počet

Venkovní ohrádky

zdarma

omezený počet

Pro objednávku boxů a venkovních ohrádek prosím využijte formulář a platební údaje pro objednávku boxů
!!!

Uzávěrka přihlášek: 10.8.2019
Přihlášky a potvrzení o platbě zasílejte na e-mail: prihlasky.schshp@gmail.com
Korespondenční adresa pro zasílání přihlášek: Pavla Hanzlík Kubalová, Rokytnice 33, 751 04 Rokytnice u Přerova
Startovné je třeba uhradit do 10.8.2019 na účet pořadatele č. 2 0 0 0 1 4 0 2 4 8 / 2 0 1 0.
Jako variabilní symbol uveďte Vaše telefonní číslo do poznámky napište příjmení přihlašovatele, bez uhrazeného
startovného nebude přihláška přijata.
Přihlášky a platby došlé po uzávěrce nebudou přijaty. Respektujte prosím termín uzávěrky!
Podáním přihlášky účastník prohlašuje, že se důkladně seznámil s propozicemi akce i souvisejícími pravidly a řády,
že je bere na vědomí a bude se jimi po celou dobu konání akce řídit. V opačném případě může být pořadatelem z
akce vyloučen, a to bez náhrady startovného.

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníků akce
Podáním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů a fotografií Vás a dětí v níže uvedeném rozsahu.
Svaz chovatelů shetlandských pony, z.s.,
U Hřebčince 479, Budějovické předměstí 397 01 Písek
Spolek/ Sp. zn.: L 4572 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČO: 266 12 496
dále jen “pořadatel“

v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
„GDPR“) si Vás pořadatel dovoluje informovat o zpracování osobních údajů Vás a Vašich dětí v rámci výše uvedené
akce.
Pořadatel zpracovává osobní údaje Vás a dětí v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie a dbá
na maximální ochranu těchto osobních údajů a dodržování svých povinností podle GDPR.
V rámci výše zmíněné akce jsou za účelem tvorby katalogu, publikace výsledků, propagace akce a činnosti
pořadatele zpracovávány následující údaje:
·

jméno a příjmení kontaktní osoby,

·

jméno, příjmení a rok narození účastníka,

Pořadatelé zpracovávají rovněž fotografie a videa účastníků akce. Fotografie a videa budou umístěny na
internetových stránkách, případně použity za účelem propagace výše zmíněné akce. Účelem tohoto zpracování je
propagace činnosti pořadatele.
Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou.
Účastník nebo jeho zákonný zástupce má možnost kdykoliv písemně požádat o vyškrtnutí z tohoto zpracování, a to
na e-mailu schshpcr@seznam.cz.

