
PROPOZICE

III. MORAVSKÁ VYÝSTAVA PŮVODNÍCH BRITSKÝCH PLEMEN

3.8.2018  ESC OLOMOUC – LAZCE

Pořadatel: Svaz chovatelů koní Moravy a Slezska, z.s.

Ve spolupráci: SCHSHP, ČSCHVK, ASCHK, MPC

Posuzovatelé:       Rhodé von Praat, Vennebos, Holandsko – welsh A, B, C, D, WPBr, SVT

Ing. Milena Nováková, Hřebčín Aslan, CZ – shetland, SVT

Komentátor: bude zajištěn

Ringstewardi: Rudolf Žimulák, Pavlína Vrzalová

Veterinář: MVDr. Martina Lužná

Ředitel akce: MVDr. František Horník

Koordinátor akce: Žimulák Rudolf, moravskyponyclub  @  seznam.cz  , 722 404 391

Areál: ESC Olomouc – Lazce, www.escolomouc.cz , vč. ubytování

Veterinární přejímka: 8:30 – 10:00 ve stanu rozhodčích u výstavního kruhu

Program:  (časy orientační, časy se budou upravovat dle přihlášek) 

 8:30 – 10:00 Veterinární přejímka
 10:00 – 13:30 Výstavní kategore na ruce 
 13:30 – 14:00 Přestávka
 14:00 – 14:15 Přehlídka plemenných hřebců
 14:15 – 17:00 Moravský Show Pony Šampionát + driving + jízdy zručnosti
 18:00 Ukončení výstavy

Startovné: 300,- / za každý start

Boxové ustájení: 500,-/box  POZOR, LIMITOVANÝ POČET 15 BOXŮ ! (box bude  
dán prvním 15-ti uhrazeným platbám do termínu uzávěrky,     
nutné zaslat potvrzení o platbě !) 

Číslo účtu platby:  12837801/0100  a pro VS uveďte telefonní číslo dle přihlášky

Termín uzávěrky: 25.7.2019 (po uzávěrce nebude přihláška přijata)

Přihlášky a potvrzení o platbách zasílejte na moravskyponyclub  @  seznam.cz  

http://www.escolomouc.cz/


Výstavní kategorie na ruce

Výstavní kruh A - začíná kategorie shetland mini, kategorie shetland standard

Výstavní kruh B začíná kategorie welsh sekce A, B

Po odvystavování výše uvedených kategorií, budou pro kategorie welsh C, D a WPBr. spojeny oba 
kruhy.

Výstavní kategorie na ruce:

 SHP1 shetland mini

 SHP2 shetland standard

 W1 welsh sekce A

 W2 welsh sekce B

 W3 welsh sekce C

 W4 welsh sekce D

 W5 WPBr.

 O1 Ostatní původní britská plemena (IC, Shire Horse apod. bez rozdělení a věku)

Výstavní třídy jednotlivých kategorií:

 A hříbě pod matkou

 B hříbata jednoleté*

 C hříbata dvouleté*

 D klisny 3leté**

 E klisny 4leté a starší**

 F hřebci 3let***

 G hřebci 4let a starší***

 H třída valachů třílet a starší

* pokud budou třídy sloučeny, započítavají se výsledky ze "třídy roční a dvoulet"

** pokud budou třídy sloučeny, započítavají se výsledky ze "třídy klisny tříleté a starší"

*** pokud budou třídy sloučeny, započítavají se výsledky ze "třídy hřebci třílet a starší"

Vypsané šamionáty :

 šampionát kategorie shetland mini 

 šampionát kategorie shetland standard



 celkový šampionát shetland pony

 šampionáty sekcí welsh: A, B, C, D

 šampionát WPBr. 

 Šampionát ostatních britských plemen

 Šampionát výstavních tříd na ruce (Supreme šampion výstavy a Reserve supreme 
vicešampion výstavy)

Nominace do šampionátu: 

 do šampionátu jednotlivých kategorií postupují první dva vítězové jednotlivých tříd dané 
kategorie

 do šampionátu výstavních tříd na ruce postupují šampioni a vicešampioni  ze všech kategorií

III. Kolo Moravský Show Pony Šampionát

MSPŠ se řídí pravidly vypsané pro MSPŠ v souladu s pravidly pro SVT jednotlivých svazů. Informace o 
pravidlech naleznete na www.mspsinfo.cz 

Vypsané kategorie budou rozdělený do jednotlivých tříd dle plemen, a to shetland, welsh a otevřená:

 Mladý vystavovatel  - Cena SCHKMS o nejlepšího mladého vystavovatele

 Junior vystavovatel 

 Lead Rein

 First Ridden

 Open Ridden

 Driving

Doplňkové soutěže:

 Jízda zručnosti v maskách na téma STRAŠIDLA ! Bude vyhlášená cena o nejlepší masku !

 Jízda zručnosti na oprati

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

1. Každý majitel vystavovaného zvířete musí splnit povinné očkování zvířete a povinné kladné 
vyšetření na nemoci, dle platných vyhlášek pro svody. Zvíře, které bude prokazatelně 
nemocné, zraněné či nebude v dobré kondici, nebude mít povolen vstup do výstavního 
kruhu. 

2. Pořadatel neodpovídá za škody, úrazy či ztráty odložených věcí. 

3. Každý účastník si hlídá průběh výstavy a před vlastní účast bude připraven před výstavním 
kruhem. V případě zpoždění o jeho vpuštění rozhoduje posuzovatel. 

4. Při nedojezdu na akci se startovné nevrací. 

http://www.mspsinfo.cz/


5. Pravidla pro vystavování daných plemen se řídí všeobecnými pravidly pro vystavování 
jednotlivých chovatelských svazů a pravidly MSPS.

6. Přijetm přihlášky majitel vystavovaného zvířete souhlasí s propozicemi a výše uvedenými 
body. 

7. Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu programu dle počtu přihlášených koní.

8. V případě zrušení akce z důvodu vyšší moci (silná nepřízeň počasí, nařízení zrušení Státní 
veterinární správou apod.) má organizátor právo použít startovné na náklady na akci. 

Za SCHKMS  Žimulák Rudolf – koordinátor 722 404 391, moravskyponyclub@seznam.cz


