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Jarní výstava v Kněžičkách je přístupná všem koním plemene Welsh Pony & Cob (sekce A, B, C, D) a Welsh Part-
Bred (WPBR). 
 
Pořádající organizace: Český svaz chovatelů velšských koní, z.s. 
 
Místo konání:   Hřebčín Ostrov, Chlumec nad Cidlinou (mapa) nebo Hřebčín Kněžičky 

Kněžičky 10, 289 08 Kněžičky, Středočeský kraj 
GPS: 50.1595917N, 15.4913817E 

   V hale hřebčína Kněžičky 

 
Datum konání:   16. března 2019 (sobota) od 10:00 hodin (zahájení) 

Přejímka a prezentace od 08:00 do 11:00 hodin 
 
Uzávěrka přihlášek: 1. března 2019 (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 
ondrej.blaha.orech@seznam.cz 

 
Poplatky:   350 Kč za 1 koně za první rubriku, 250 Kč za 

koně za každou další rubriku 
 

Posuzovatel:  Frank Megens (hřebčín IJsselblik, Nizozemsko) 
 
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. 
 
Veterinární podmínky:  dle veterinárních podmínek stanovených KVS. 

(tzn. standardní pro svod) 
 
Sekce:  A, B, C, D, WPBR. Každá sekce se posuzuje samostatně 
 
Výstavní rubriky:  hřebečci 1letí, hřebečci 2letí, hřebečci 3letí, hřebci 4-7letí, hřebci 8letí a starší, 

klisničky 1leté + valaši 1letí, klisničky 2leté + valaši 2letí, klisničky 3leté + valaši 3letí 
 
Speciální výstavní rubriky: mladý vystavovatel, Lead Rein, First Ridden, Open Ridden  

mailto:avvuuren@seznam.cz
http://ijsselblik.yolasite.com/
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ROZPIS: 

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

 
VELŠSKÝ HORSKÝ PONY – SEKCE A do 122 cm KVH 
 
Třída A1  Klisničky 1leté + valaši 1letí 
Třída A2  Hřebečci 1letí 
Třída A3  Klisničky 2leté + valaši 2letí 
Třída A4  Hřebečci 2letí 
Třída A5  Klisničky 3leté + valaši 3letí 
Třída A6  Hřebečci 3letí 
 
Pokud bude nedostatečný počet přihlášených koní, spojí se třídy A3 a A5 a/nebo A4 a A6. 

 
ŠAMPIONÁT MLADÝCH SEKCE A (SECTION A YOUNG STOCK CHAMPIONSHIP): Soutěží první a druzí umístění z 
tříd A1 až A6. 
 
Třída A7  Hřebci 4-7letí 
Třída A8  Hřebci 8letí a starší 
 
VELŠSKÝ PONY – SEKCE B do 137 cm KVH 
 
Třída B1  Klisničky 1leté + valaši 1letí 
Třída B2  Hřebečci 1letí 
Třída B3  Klisničky 2leté + valaši 2letí 
Třída B4  Hřebečci 2letí 
Třída B5  Klisničky 3leté + valaši 3letí 
Třída B6  Hřebečci 3letí 
 
Pokud bude nedostatečný počet přihlášených koní, spojí se třídy B3 a B5 a/nebo B4 a B6. 

 
ŠAMPIONÁT MLADÝCH SEKCE B (SECTION B YOUNG STOCK CHAMPIONSHIP): Soutěží první a druzí umístění z 
tříd B1 až B6. 
 
Třída B7  Hřebci 4-7letí 
Třída B8  Hřebci 8letí a starší 
 
VELŠSKÝ PONY V TYPU KOB – SEKCE C do 137 cm KVH 
 
Třída C1  Klisničky 1leté + valaši 1letí 
Třída C2  Hřebečci 1letí 
Třída C3  Klisničky 2leté + valaši 2letí 
Třída C4  Hřebečci 2letí 
Třída C5  Klisničky 3leté + valaši 3letí 
Třída C6  Hřebečci 3letí 
 
Pokud bude nedostatečný počet přihlášených koní, spojí se třídy C3 a C5 a/nebo C4 a C6. 

 
ŠAMPIONÁT MLADÝCH SEKCE C (SECTION C YOUNG STOCK CHAMPIONSHIP): Soutěží první a druzí umístění z 
tříd C1 až C6.  
 
Třída C7  Hřebci 4-7letí 
Třída C8  Hřebci 8letí a starší 
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VELŠSKÝ KOB – SEKCE D nad 137 cm KVH 
 
Třída D1  Klisničky 1leté + valaši 1letí 
Třída D2  Hřebečci 1letí 
Třída D3  Klisničky 2leté + valaši 2letí 
Třída D4  Hřebečci 2letí 
Třída D5  Klisničky 3leté + valaši 3letí 
Třída D6  Hřebečci 3letí 
 
Pokud bude nedostatečný počet přihlášených koní, spojí se třídy D3 a D5 a/nebo D4 a D6. 

 
ŠAMPIONÁT MLADÝCH SEKCE D (SECTION D YOUNG STOCK CHAMPIONSHIP): Soutěží první a druzí umístění z 
tříd D1 až D6. 
 
Třída D7  Hřebci 4-7letí 
Třída D8  Hřebci 8letí a starší 
 
PODÍLOVÝ VELŠ – WPBR 
 
Třída WPBR1  Klisničky 1leté + valaši 1letí 
Třída WPBR2  Hřebečci 1letí 
Třída WPBR3  Klisničky 2leté + valaši 2letí 
Třída WPBR4  Hřebečci 2letí 
Třída WPBR5  Klisničky 3leté + valaši 3letí 
Třída WPBR6 Hřebečci 3letí 
 
Pokud bude nedostatečný počet přihlášených koní, spojí se třídy WPBR3 a WPBR5 a/nebo WPBR4 a WPBR6. 

 
ŠAMPIONÁT MLADÝCH WPBR (WELSH PART BRED YOUNG STOCK CHAMPIONSHIP): Soutěží první a druzí 
umístění z tříd WPBR1 až WPBR6. 
 
Třída WPBR7  Hřebci 4-7letí 
Třída WPBR8  Hřebci 8letí a starší 
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Speciální výstavní rubriky: 
 
MLADÝ VYSTAVOVATEL (BEST YOUNG HANDLER) 
 
Třída YH1  Mladý vystavovatel + pony s KVH do 137 cm  a: do 12 let vystavovatele 
  (sekce A, B a WPBR do 137 cm)    b: od 13 do 18 let vystavovatele 
 
Třída YH2 Mladý vystavovatel + pony s KVH od 123 cm neomezeně  a: do 12 let vystavovatele 
  (sekce C, D a WPBR od 137 cm)    b: od 13 do 18 let vystavovatele 
 
Pokud bude malý počet přihlášených, spojí se třídy YH1a a YH2a a/nebo YH1b a YH2b. 
Pony v mladém vystavovateli musí být klisna (bez hříběte) nebo valach čtyř-letý a starší. 
Přilba povinná do 12 let vystavovatele (třídy YH1a a YH2a), uchycená ve 3 bodech. 

 
DÍTĚ NA PONÍKU S VODIČEM (LEAD REIN) do 122 cm KVH ponyho 
 
Lead Rein do 122 cm KVH ponyho 
 
ZAČÍNAJÍCÍ JEZDEC (FIRST RIDDEN) do 128 cm KVH ponyho 
 
Začínající jezdec (First Ridden) do 128 cm KVH ponyho 
 
OTEVŘENÁ JEZDECKÁ RUBRIKA (OPEN RIDDEN) 
 
ORa: Jezdecká třída (Open Ridden) A, B + malé WPBR (WPBR do 137 cm KVH) 
ORb: Jezdecká třída (Open Ridden) C, D + velké WPBR (WPBR od 138 cm KVH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CELKOVÉ ŠAMPIONÁTY DNE 
 
ŠAMPIONÁT JEZDECKÝCH TŘÍD (PERFORMANCE CHAMPIONSHIP): Soutěží vítězové (1. umístění) 
tříd: Lead rein, First ridden a Open ridden (ORa a ORb). Uděluje se titul šampion a vicešampion. 
 
CELKOVÝ ŠAMPION MLADÝCH (YOUNG STOCK CHAMPIONSHIP): Soutěží šampioni a vicešampioni mladých 
všech sekcí. 
 
CELKOVÝ ŠAMPION HŘEBCŮ (STALLION OVERALL CHAMPIONSHIP): Soutěží 1. umístění hřebci ze tříd A7 a A8, 
B7 a B8, C7 a C8, D7 a D8, WPBR7 a WPBR8. 
 
CELKOVÝ ŠAMPIONÁT DNE (IN HAND OVERALL SUPREME CHAMPIONSHIP): Soutěží celkový šampion mladých 
dne a celkový vicešampion mladých dne, celkový šampion hřebců dne a vicešampion hřebců dne. 
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INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE: 

Obecně 
 
Výstavy jsou svátkem velšských plemen pony a kob a jejich milovníků, prosíme tedy všechny vystavovatele, aby 
se v průběhu šampionátu chovali reprezentativně. Všichni účastníci se musí řídit pokyny pořadatelů a 
posuzovatelů. 
 
Rozhodnutí posuzovatele jsou vždy závazná! 
 
Prosíme účastníky, aby byli včas připraveni v prostoru bezprostředně u vstupu do výstavního kruhu. Poté, kdy je 
rubrika zahájena, se opozdilí účastníci vpustí do kruhu pouze se souhlasem ringstevarda a/nebo posuzovatele. 
Hlavní slovo má posuzovatel, který má právo opozdilého koně již do kruhu nevpustit a/nebo diskvalifikovat. Za 
dochvilnost odpovídá majitel, respektive vodič, a nikoli pořadatelé. Během posuzování nesmí vystavovatelé své 
koně vyvádět mimo výstavní kruh, pokud to nedovolí posuzovatel. O diskvalifikaci koně rozhoduje posuzovatel. 
Rubrika je ukončena na požádání posuzovatele. 
 
V závislosti na účasti mohou pořadatelé rozhodnout o sloučení, rozdělení či zrušení rubrik. 
 
Obecná pravidla ČSCHVK pro posuzovatele, stevardy, hlasatele a vystavovatele na vyžádání. 
 
Zdraví a bezpečnost 
 
Všichni vystavovaní hřebečci a hřebci 2letí a starší musejí být předváděni vodičem starším 14ti let na vhodné 
uzdečce opatřené udidlem. 
Posuzovatel má právo vykázat nezvladatelného koně z výstavního kruhu a případně ho diskvalifikovat. 
Pokud posuzovatel usoudí, že konkrétní kůň není v adekvátním zdravotním stavu, např. kulhá, může ho umístit 
jako poslední v rubrice nebo koně vykázat z kruhu a diskvalifikovat. Rozhodnutí posuzovatele je závazné. 
Vodič smí mít ve výstavním kruhu 1 bičík. Násada bičíku nesmí být delší než 75 cm. Vodiči do 12 let včetně mají 
povinnou bezpečnostní přilbu. 
 
Všichni koně v jezdeckých rubrikách 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. 
 
Oblečení vodičů koní 

Prosíme vodiče koní všech sekcí, aby byli 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. Nevhodné jsou modré džíny, džíny jiných barev jsou povolené. Vodiči do 
12 let včetně mají povinnou přilbu. Starším vodičům doporučujeme vhodnou pokrývku hlavy (není povinná). 
 
Úprava koní 
 
Sekce A, B, C, D musí být vystavovány v co nejpřirozenějším stavu. Jsou dovolené minimální úpravy hřívy a 
ocasu (protrhání). Přebytečné chlupy vyčnívající z uší či pod bradou se smí odstranit, ale nesmí se vyholit. Rousy 
se nesmí viditelně upravit (např. ostříháním), ocas nemá být na konci zastřižený rovně. Hříva a ocas se u 
vystavovaných zvířat těchto sekcí nezaplétá, s výjimkou jediného malého copánku hned za uchem. 
 
Sekce WPBR: U vystavovaných koní Welsh Part-Bred je zapletení hřívy i ocasu dovolené. Doporučujeme hřívu u 
vystavovaných koní této sekce zaplést (obzvláště u sportovního typu), ale není to povinné. 
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Ohlávky a uzdečky 
 
Sekce A, C, D: Klisny a valaši nejlépe bílé popruhové či provazové ohlávky, případně kožené předváděcí ohlávky 
či uzdečky bez udidla. Klisny a valaši 4letí a starší mohou mít případně i uzdečky s udidlem (třídy Mladý 
vystavovatel). Hřebci 2letí a starší musí mít kožené uzdečky s udidlem. 
 
Sekce B: Klisny a valaši nejlépe kožené předváděcí ohlávky či uzdečky bez udidla, případně bílé popruhové či 
provazové ohlávky. Klisny a valaši 4letí a starší mohou mít případně i uzdečky s udidlem (třídy Mladý 
vystavovatel). Hřebci 2letí a starší musí mít kožené uzdečky s udidlem. 
 
WPBR: Klisničky, klisny a valaši nejlépe kožené předváděcí ohlávky či uzdečky bez udidla. Klisny a valaši 4letí a 
starší mohou mít případně i uzdečky s udidlem (třídy Mladý vystavovatel). Hřebci 2letí a starší musí mít kožené 
uzdečky s udidlem. 
 

Speciální výstavní rubriky 
 
MLADÝ VYSTAVOVATEL (Best Young Handler) 
Rubrika otevřená pro klisny a valachy velšských plemen sekcí A, B, C, D a WPBR. Zúčastní se pouze poníci 4letí a 
starší. Rozděleno do kategorií podle KVH ponyho a věkových kategorií do 12 let a od 13 do 18 let věku 
vystavovatele, které dovrší v roce konání výstavy. Bezpečnostní přilba povinná do 12 let vystavovatele (třídy 
YH1a a YH2a), uchycená ve 3 bodech. 
 
LEAD REIN (Dítě na poníku s vodičem) 
Třída „Dítě na poníku s vodičem (Lead Rein) do 122 cm KVH ponyho“ je otevřena pro 4leté a starší klisny a 
valachy s maximální KVH dle plemenné příslušnosti. 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. Např. tvídové sako, halenka nebo košile, sukně (ne minisukně) 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 „obě třídy dále rozděleny podle 
plemenné příslušnosti, 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 (dle plemenné příslušnosti). 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. 
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„Velšská jezdecká třída A, B + WPBR do 137 cm KVH“ 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. 
 
 

TĚŠÍME SE NA SHLEDÁNÍ SE VŠEMI MILOVNÍKY TĚCHTO KRÁSNÝCH PLEMEN 
16. 3. 2019 V KNĚŽIČKÁCH! 


