Pravidla pro posuzovatele, stevardy, hlasatele a vystavovatele
Pravidla pro posuzovatele
a) Posuzovatel rozhoduje o dění ve výstavním kruhu a udílí v tomto ohledu instrukce stevardovi
b) Posuzovatel nesmí posuzovat zvířata, která odchoval, vlastní, nebo trénuje, nebo která vlastnil a
trénoval 12 měsíců před výstavou.
c) Posuzovatel se v kruhu musí chovat korektně a posuzovat všechny účastníky bez diskriminace. Musí
jednat vždy zdvořile.
d) Posuzovatel má právo vyloučit zvíře, které svým chováním ve výstavním kruhu ohrožuje ostatní.
e) V případě používání nedovolených podpůrných pomůcek při předvádění ze strany vystavovatele
(nadměrné používání biče, vytváření zvukových efektů např. igelitovými sáčky a krabičkami
s kamínky, používání zapalovačů) má posuzovatel právo zvíře vyloučit.
f) Posuzovatel je povinen předávat účastníkům ceny, výjimkou jsou případy, kdy je o předání cen požádán
pořadatelem sponzor.
g) Posuzovatel musí být ve výstavním kruhu vhodně a čistě oblečený.
h) Posuzovatel nesmí ve výstavním kruhu kouřit a pít alkohol.
i) Posuzovatel nesmí ve výstavním kruhu používat mobilní telefon.
j) Rozhodnutí posuzovatele je konečné.
Pravidla pro stevardy
a) Stevard organizuje dění ve výstavním kruhu dle pokynů posuzovatele.
b) Stevard je oprávněn mít ve výstavním kruhu výstavní katalog. Katalog využívá k řazení koní ve
výstavním kruhu a k případnému poskytování informací posuzovateli.
c) Stevard je povinen zapisovat výsledky jednotlivých tříd a šampionátů.
d) V případě, že je posuzovatel ochoten veřejně slovně ohodnotit koně, nebo výkony jezdců, tlumočí
stevard jeho názor veřejnosti přímo, nebo přes hlasatele.
e) Stevard musí být ve výstavním kruhu vhodně a čistě oblečený.
f) Stevard nesmí ve výstavním kruhu kouřit a pít alkohol.
g) Stevard nesmí ve výstavním kruhu používat mobilní telefon.
Pravidla pro hlasatele
a)

Hlasatel seznamuje veřejnost s děním ve výstavním kruhu. Tato činnost zahrnuje poskytování informací
o sponzorech, dění ve výstavním kruhu, dále informace o vystavovaných zvířatech, hřebčínech,
chovatelích, majitelích atd. Informace o zvířatech zahrnují např. původ zvířete, datum narození, chovné
a sportovní výsledky atd.
b) Hlasatel informuje veřejnost o výsledcích, které obdrží od stevarda.
c) V případě, že je posuzovatel ochoten veřejně slovně ohodnotit koně, nebo výkony jezdců, tlumočí
hlasatel jeho názor veřejnosti.
Pravidla pro vystavovatele
a) Vystavovatel je povinen dodržovat zásady welfare zvířat.
b) Vystavovatel je povinen se řídit výstavním řádem a propozicemi akce, které se účastní.
c) Vystavovatel nesmí přihlásit do výstavní nebo jezdecké třídy zvíře, které posuzovatel odchoval, vlastní,
nebo trénuje, nebo ho vlastnil a trénoval 12 měsíců před výstavou.
d) Po vstupu do výstavního kruhu není povolena výměna předvádějícího. Výjimkou jsou případy, kdy
dojde ke zranění nebo fyzické indispozici předvádějícího (v tomto případě je k výměně předvádějícího
nutný souhlas posuzovatele).
e) Vystavovatel je povinen dodržovat pokyny stevarda nebo posuzovatele.
f) Vystavovatel nebo kůň musí být ve výstavním kruhu vždy označeni přiděleným číslem.
g) Vystavovatelé musí být vhodně oblečeni. V případě nevhodného oblečení je posuzovatel oprávněn
dvojici vyloučit, nebo umístit na poslední místo.
h) Reklamní prvky na oblečení vystavovatele nejsou povoleny. Za reklamní prvek se nepovažuje logo
ČSCHVK.
i) Vystavovatel 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. Jedinou výjimkou je
situace, kdy by měl vystavovatel s daným koněm současně vystavovat na jednom i druhém výstavním

kruhu. Pak je možno se souhlasem posuzovatele na druhém výstavním kruhu nastoupit do výstavní třídy
i po zahájení předvádění v klusu.
j) Vystavovatel nesmí bez pokynu od posuzovatele nebo stevarda během posuzování opustit výstavní
kruh. Pokud dojde k tomu, že se kůň vystavovateli vytrhne a uteče z výstavního kruhu, může dvojice
pokračovat ve třídě pouze se souhlasem posuzovatele.
k) Vystavovatelé nesmí používat nedovolené pomůcky sloužící ke zvýšení výkonu koně (nadměrné
používání biče, vytváření zvukových efektů např. igelitovými sáčky a krabičkami s kamínky, používání
zapalovačů atd.).
l) Vystavovatelé musí mít celou dobu svá zvířata pod kontrolou. Předvádění hříbat na volno je zakázáno.
Pokud zvíře ohrožuje ostatní, má posuzovatel právo ho vyloučit.
m) V případě podezření na porušení výstavních pravidel či propozic podá vystavovatel (případně i jiná
osoba) oficiální protest. Jiné řešení problému např. na sociálních sítích je nepřípustné a je považováno
za hrubé porušení pravidel.
Protest
a) Protest proti rozhodnutí posuzovatele (pořadí) není přípustný.
b) Protest z formálních důvodů (porušení výstavních pravidel či propozic) je přípustný.
c) Protest musí být podán písemně a současně se složením jistiny ve výši 2000 Kč do 30 minut od
skončení výstavní třídy, které se týká.
d) Protest projedná do 2 hodin po skončení výstavy tříčlenná komise složená z posuzovatele, zástupce
pořadatele a delegovaného zástupce chovatelského svazu. V případě, že se protest týká posuzovatele,
projedná protest do 15 dnů komise složená ze dvou členů předsednictva ČSCHVK a jednoho zástupce
pořadatele. O projednání a výsledku musí být učiněn v každém případě písemný zápis. Tento zápis bude
doporučenou poštou zaslán osobě, která protest podala v případě, že o to v protestu požádá a uvede
adresu.
e) V případě zamítnutí protestu propadá složená jistina ve prospěch pořadatele výstavy.
f) Ukáže-li se, že je protest oprávněný, bude jistina vrácena osobě, která podala protest a s proviněným
bude zahájeno disciplinární řízení.
g) Protest podaný později, než 30 minut po skončení výstavní třídy, které se týká, nebude přijat.
h) Pokud osoba, která podala protest, nesouhlasí s výsledky projednání protestu, může podat odvolání
k ČSCHVK. Odvolání se podává do 5 dnů od doručení výsledku projednání protestu. Odvolání
projedná do 15 dnů odvolací komise složená ze tří zástupců předsednictva ČSCHVK. O výsledku
odvolání bude učiněn písemný zápis. Rozhodnutí odvolací komise je konečné.
Sankce
a)

Předsednictvo ČSCHVK postihne za porušení ustanovení těchto pravidel nebo propozic posuzovatele,
stevarda, hlasatele nebo vystavovatele následujícím způsobem:
1.
v případě prvního porušení pravidel nebo propozic uloží předsednictvo dané osobě dle závažnosti provinění - napomenutí, nebo ji vyloučí z účasti na akcích pořádaných
nebo spolupořádaných společností na dobu jednoho roku.
2.
V případě opakovaného či hrubého porušení pravidel nebo propozic uloží
předsednictvo dané osobě zákaz účasti na akcích všech typů pořádaných nebo
spolupořádaných společností po dobu dvou let.
3.
V případě opakovaného postihu dle bodu 2. uloží předsednictvo dané osobě zákaz
účasti na akcích všech typů pořádaných nebo spolupořádaných společností po dobu
deseti let.
b) Pořadatel výstavy může v případě porušení ustanovení těchto pravidel nebo propozic podat
předsednictvu ČSCHVK podnět na odebrání získaných titulů a ocenění. Předsednictvo rozhodne v této
věci do 30 dnů od doručení podnětu.

