Pravidla výstavnictví Společnosti pro chov welsh pony a cob
druhé vydání

1.

Hřebci a hřebečci
1.1 Za hřebce (stallion) je považováno zvíře od 4 let věku. Všichni hřebci (4 letí a starší) musí vlastnit
Licence of Correctness od WPCS nebo uznanou alternativu. Hřebečci (colts) mohou být licencováni od
1.ledna roku ve kterém jsou dvouletí.
1.2 V zájmu bezpečnosti musí být všichni hřebci a hřebečci (dvouletí a starší) vhodně nauzděni a vedeni
vodičem, který dovršil 14. rok před 1. lednem současného roku.

2.

Klisny
2.1 Pro účely výstav jsou jako chovné klisny označovány klisny čtyřleté a starší s hříbětem, nebo ty, které
se v daném roce ohřebily.
2.2 Tříleté klisny s hříbětem by se soutěží neměly účastnit.
2.3 Chovná klisna-začátečník (novice brood mare) je pony nebo kob klisna, která nevyhrála 1.cenu
v kterékoliv třídě chovných klisen k uvedenému závěrečnému dni pro podání přihlášek (včetně).
2.4 Jalová klisna je-pro účely výstavnictví- klisna, která v daném roce neměla a nebude mít hříbě.

3.

Hříbata
3.1 Klisny s hříbaty mladšími 3 týdnů nesmí být vystavovány.
3.2 Při vystavování hříbat se nepoužívají udidla (jakýkoliv typ). Ohlávky a kožené ohlávky jsou povoleny.

4.

Úpravy, stříhání hřívy, holení
4.1 Zvířata registrovaná v sekcích A, B, C, D a E musí být vystavovaná v co nejpřirozenějším stavu. Hříva
a ohon nesmí být zapleteny, s vyjímkou jednoho dlouhého copánku za ušima.
4.2 U Welsh part-bred (WPB) je zaplétání preferováno, není však povinné.
4.3 Zvířata tříletá a mladší nesmí mít při vystavování oholené tělo. Zvířata čtyřletá a starší, která byla
oholena za účelem zimní přípravy vystavována být mohou, nohy však oholené být nesmí. Nové holení
koní před jarními výstavami není povoleno a rozhodčí by tomuto měli věnovat zvláštní pozornost.

5.

Oblečení
5.1 Vystavovatelé musí být ve výstavním ringu vždy vhodně a čistě oblečeni.

6.

Odznaky
6.1 Úmyslné změny originálního zabarvení (popisu koně), který je uveden v průkazu koně, jsou
nepřípustné.

7.

Výška
7.1 Všichni pony 4 letí a starší mají výškový limit, který je uveden pro všechny čtyři sekce Welsh Stud
Book. Míry v cm se nezaokrouhlují směrem nahoru.
Sekce A
Sekce B
Sekce C
Sekce D
Sekce E

Welsh Mountain Pony
Welsh Pony
Welsh Pony (Cob Type)
Welsh Cobs
Valaši

Nepřevyšuje 121,9 cm
Nepřevyšuje 137,2 cm
Nepřevyšuje 137,2 cm
Není výškový limit
Není výškový limit

U podkovaných koní se k povolené max.výšce přičítá 1,27 cm (0,5palce).

12,0 hands
13,2 hands
13,2 hands

Doporučené výšky v den výstavy pro sekce A, B a C
Výška v dospělosti
Ročci
Dvouletí
121,9 cm (12,0hh)
114,3 cm (11,1hh)
116,8 cm (11,2hh)
137,2 cm (13,2hh)
129,5 cm (12,3hh)
132,1 cm (13,0hh)

Tříletí
119,4 cm (11,3hh)
134,6 cm (13,1hh)

7.2 Společnost doporučuje chovatelům, aby –pokud možno-mladé koně nekovali. Pokud je podkování
nutné, podkovy by měly být lehké.

8.

Vypalování dusíkem- výžeh (Freeze branding)
8.1. Takto označené zvíře by nemělo být na výstavách nebo dražbách znevýhodňováno.

9.

Věk
9.1 Věk se počítá od 1. ledna v roce narození.

10.

Vhodnost (přiměřenost, korektnost)
10.1 Pokud je podle názoru posuzovatele zvíře vystavované v dané třídě nekorektní ( nebo nevhodné,
nevyhovující, do dané třídy nepatří atd.), může posuzovatel podle svého uvážení požádat vystavovatele
o odstoupení z dané výstavní třídy nebo ho umístit na poslední místo. Rozhodnutí posuzovatele je
v tomto ohledu KONEČNÉ.

11.

Vedení a předvádění zvířete
11.1 Pokud je zvíře neovladatelné a mohlo by způsobit nehodu, je posuzovatel oprávněn požádat
vystavovatele o opuštění výstavního kruhu.
11.2 Vystavovatelé nesmí během posuzování bez souhlasu posuzovatele opustit výstavní kruh. Posouzení
dané třídy končí pokynem posuzovatele k ukončení třídy (odchodu).
11.3 Vystavovatelé Velšských plemen se nesmí zúčastnit jakékoliv výstavy, ve které by konkrétní zvíře bylo
posuzováno osobou, která je nebo byla finančně „zainteresována na daném zvířeti“ (vystavovatel je:
majitel, nájemce, chovatel a/nebo osoba předvádějící zvíře):
a. Posuzovatel nemůže posuzovat třídu ve které je vystavováno zvíře, které odchoval, prodal nebo
pronajal on, jeho nejbližší rodina nebo jeho zaměstnavatel
b. Pokud má posuzovatel dostatečný důvod se domnívat, že byla porušena kterákoliv podmínka
v odstavci 11.3 a, musí požádat vystavovatele o opuštění výstavního kruhu. Vystavovatel je
povinen posuzovateli vyhovět. Rozhodnutí posuzovatele je ve všech případech konečné.
c. Jezdec, kočí nebo osoba vystavující koně nesmí soutěžit ve třídě posuzované osobou pro kterou
jezdil(a), účastnil (a) se vozatajských soutěží nebo vystavoval (a) během předešlých 12ti měsíců.
d. Posuzovatel nemůže posuzovat vystavovatele kteří mu odchovali v předešlých 12ti měsících zvíře.
11.4 Záměny a nominace účastníků výstavy nejsou po konečné uzávěrce přihlášek povoleny.

12.

Biče a hole
12.1 Délka pevné části biče nebo hůlky nesmí překročit 75 cm.

13.

Sportovní třídy
13.1 V otevřených čistokrevných Welsh pony a cob třídách nejsou žádná věková omezení. Výjimkou jsou
hřebci. Pokud se jedná o hřebce sekce A, B a WPB s výškou pod 137,2 cm , musí být jezdec před
1.lednem současného roku dvanáctiletý. Pokud se jedná o hřebce sekce C a D nebo WPB s výškou nad
137,2 cm, musí být jezdec před 1.lednem současného roku čtrnáctiletý. Jezdci plemene WPB mohou
být v rámci klasifikace rozděleni do konkrétních věkových skupin.
13.2 Ve vozatajských soutěžích musí kočí, (podkoní, štolba) a pasažér/pasažéři dovršit 15.rok věku a to
nejpozději k prvnímu dni soutěže, které se účastní. Pokud je kočímu méně než 18 let, musí být „v
kočáře“ přítomna osoba osmnáctiletá nebo starší. V případě pochybností může být věk ověřován.
13.3 V žádné třídě se nesmí používat ostruhy.
13.4 Rozhodčí má právo ze soutěže vyloučit zvíře, které ohrožuje ostatní účastníky. Proti tomuto rozhodnutí
není odvolání.
13.5 Pokud jezdec opustí sedlo svého koně, nesmí ve výstavním kruhu nasednout. Kůň musí být vyveden
mimo výstavní kruh a je ze soutěže vyloučen.

13.6 Během jízdy musí mít jezdec/kočí na hlavě přilbu/vozatajský klobouk dle pravidel ČJF. Soutěžící,
kterému během soutěže přikrývka hlavy spadne je povinen si pokrývku hlavy nasadit (upravit). Pokud
se soutěžícímu rozepne podbradní řemínek, musí si jej okamžitě zapnout nebo dotáhnout.Pokud tak
neučiní, bude ze soutěže vyloučen. Jezdec může bez penalizace opustit sedlo koně za účelem upevnění
nebo sebrání pokrývky hlavy ze země. Jezdec může rovněž bez penalizace zastavit pokud je potřeba
dotáhnout řemínek jezdecké čepice.
13.7 Výměna jezdců během soutěže není bez souhlasu rozhodčího dovolena. Pokud se vystavovateli do
šampionátu kvalifikují dva koně, musí zajistit náhradního (druhého) jezdce, který splňuje požadavky
kategorie.
13.8 Všichni koně, kteří se účastní jezdeckých a vozatajských soutěží musí být čtyřletí a starší.
13.9 Jezdeckých a vozatajských soutěží se nesmí účastnit kojící klisny.
13.10 Žádné zvíře nesmí být předváděno na vodítku (lead rein). Vyjímkou jsou účastníci soutěží lead
rein.
13.11 Pokud vstupují stájníci a pomocníci do výstavního kruhu, musí být vhodně a čistě oblečeni.

14.

Nováčci, začátečníci
14.1 Kůň nesmí být považován za nováčka, jestliže do 1.ledna současného roku vyhrál otevřenou třídu
v disciplíně ve které soutěží.
14.2 Všichni nováčci musí být předváděni na vhodném uzdění.

15.

Lead rein a First ridden
15.1 Uspořádání do kategorií by mělo být následující:
-pony s vodičem – Lead rein: je kategorie otevřená pro registrované klisny a valachy sekcí A a B,
jejichž kohoutková výška nepřesahuje 122 cm. Věk jezdců: před 1.lednem aktuálního roku 3roky a před
1.lednem aktuálního roku nedosáhli věk 9 let. Vodítko musí být zapnuto pouze do nánosníku.
-pony bez vodiče – First Ridden: je kategorie otevřená pro registrované klisny a valachy sekcí A a B,
jejichž kohoutková výška nepřesahuje 128 cm. Věk jezdců: jezdcům nebylo před 1.lednem aktuálního
roku
12 let. Pony jsou předváděni vhodném uzdění. Pony nesmí cválat. Cval je povolen pouze při
individuálním předvedení.

16.

Čistokrevná velš plemena
16.1.této kategorie se účastní pony sekcí A a B (klisny, valaši, hřebci). Podle pravidel WPCS se požaduje
předvedení a posouzení pony v kroku, klusu, cvalu a individuálně budou jezdci požádáni o „trysk“ (gallop).
Musí být předvedeny všechny zmíněné chody.Jedinou výjimku tvoří situace, kdy rozhodčí shledá, že by
předvedení v „trysku“ mohlo být nebezpečné. Rozhodčí musí brát ohled na chování, předvedení a
konstituci. Koně mohou být ježděni podle vůle rozhodčího.

17.

Kategorie Working Hunter
17.1 Kategorie working hunter pony se mohou účastnit hřebci, klisny i valaši.
17.2 Pony nejsou předváděni na vodítku.
17.3 Během soutěže nebo mezi jejími částmi není dovolena výměna jezdce nebo výstroje. Chrániče mohou
být použity pouze ve skokové části.
17.4 Pokud pony opustí kolbiště po zahájení soutěže, je z ní vyloučen.
17.5 Doporučuje se rozdělení této kategorie do následujících sekcí (podle výšky):
- sekce 1 výška nepřekračuje
122 cm (12 hh )
- sekce 2
122 cm (12 hh) – 133 cm ( 13 hh)
- sekce 3
134 cm (13 hh) – 143 cm (14 hh)
- sekce 4 nad
143 cm (14 hh)
Pokud se účastní i WPB ukončí se sekce 4 při 153 cm (15 hh) a přidá se:
- sekce 5 nad
153 cm (15 hh)
17.6 Překážky musí být honební, musí být postaveny z hrubých, venkovských materiálů a musí být bytelné.
a. Maximální šířka překážky musí být u její základny
b. Maximální šířky mohou dosahovat pouze dva skoky.

c.
d.
e.
f.

Kulatá bidla musí mít oblé háky, plůtky musí mít ploché háky.
Nejprve probíhá skoková fáze. Pokud je v ní pony vyloučen, v soutěži nepokračuje.
Na trati musí být minimálně 7 a maximálně 9 překážek. Jeden skok musí být šířkový, nesmí být více
než dva dvojskoky. Musí být zahrnuta i změna směru.
Doporučuje se, aby bylo účastníkům před začátkem soutěže umožněno si trasu pěšky projít.

17.7 Výška překážek

Sekce 1
Sekce 2
Sekce 3
Sekce 4
Sekce 5

Výška
Min.
53 cm ( 1´6“)
69 cm ( 2´3“)
76 cm ( 2´6“)
84 cm (2´9“)
90 cm (3´0“)

Max.
61 cm ( 2´0“)
76 cm ( 2´6“)
90 cm ( 3´0“)
99 cm ( 3´3“)
106 cm ( 3´6“)

Šířka
Max.
53 cm( 1´9“)
69 cm( 2´3“)
76 cm( 2´6“)
84 cm( 2´9“)
90 cm( 3´0“)

Výška
Min.
47 cm ( 1´6“)
61 cm ( 2´0“)
69 cm ( 2´3“)
76 cm (2´6“)
84 cm (2´9“)

Max.
53 cm ( 1´9“)
69 cm ( 2´3“)
76 cm ( 2´6“)
84 cm ( 2´9“)
99 cm ( 3´3“)

Šířka
Max.
47 cm( 1´6“)
61 cm( 2´0“)
69 cm( 2´3“)
76 cm( 2´6“)
84 cm( 2´9“)

Pro nováčky

Sekce 1
Sekce 2
Sekce 3
Sekce 4
Sekce 5

18. Penalizace a hodnocení
Penalizace
Shození překážky nebo kopnutí do překážky
1.neposlušnost
2.neposlušnost
3.neposlušnost
Pád koně/jezdce

10 tr.b.
15 tr.b.
20 tr.b.
Vyloučení
Disvalifikace

Hodnocení
Skákání
50
Styl při skákání 20
Prostornost chodů
Plemenný ráz
20
Chování
10

V případě nerozhodnosti lze dávat půlky bodů.

19. Rady pro vystavování
19.1 Rady pro stříhání:
Velšská plemena jsou „přírodní“ plemena a přílišné stříhání a protrhávání jim ubírá z jejich přirozeného
vzhledu.
Dlouhé chlupy pod čelistí a chlupy vyčnívající z uší mohou být přiměřeně trimovány.
Chlupy okolo čumáku lze rovněž zastřihnout.Pokud je hříva a ohon velmi hustá může být za účelem
zvýraznění krku a zádi přiměřeně ztenčena. Ohon by měl vypadat co nejpřirozeněji, neměl by být
zastřižený nebo kupírovaný.

20. Posuzování „na ruce“
20.1 Mladí koně
Mohou být předváděni na popruhových nebo provazových ohlávkách, kožených ohlávkách nebo na
výstavních uzdečkách.
20.2 Klisny/ valaši
4 letí a starší mohou být předváděni na bílých popruhových nebo provazových ohlávkách, kožených
ohlávkách, na výstavních nebo jezdeckých uzdečkách.
20.3 Hřebečci/ hřebci
Dvouletí a starší musí být vhodně nauzděni. Použití výstavních postrojů pro hřebce je povoleno.

21. Jezdecké soutěže
21.1 Sedlo
Padnoucí a pohodlné. Používání jednoduchých jednobarevných sedlových deček je povolené.
21.2 Uzdění
Stihlo, pelham nebo uzda. Pevný nánosník, plochá čelenka. Ne mosazné (jako u uzdeček pro
předvádění na ruce).
21.3 Žádná další výstroj všech kategoriích není povolena. Martingal, kamaše a strouhačky jsou povoleny
v working hunter kategorii. Typ chráničů je volitelný, libovolny.

22. Oblečení
22.1 Kalhoty
Smetanové nebo světle žlutohnědé rajtky nebo johdpury. Jezdecké boty jsou volitelné.
22.2 Sako
Jednoduché jezdecké sako nevzorované s vestou nebo bez ní.
22.3 Košile
Tenká košile s límečkem a kravatou
22.4 Rukavice
Žádoucí
22.5 Klenoty
Nežádoucí
Toto je překlad pravidel výstavnictví WELSH PONY AND COB SOCIETY
Organizátoři výstav SCHWPC a vystavovatelé jsou povinni se těmito pravidly řídit, dáváme jim možnost úprav
v rámci lokálních podmínek, a to v sedlových disciplínách
Přes tuto dočasnou benevolenci by mělo být našim cílem dosáhnout postupně plného respektování těchto pravidel.
Pravidla schválena Výroční členskou schůzí SCHWPC

