Výběry hřebců do plemenitby, přehlídky hřebců.
Přehlídka dvouletých hřebců a výběr do plemenitby, Zduchovice
6. – 8.11.2020
K předvedení bude připuštěn hřebec teplokrevného plemene jezdeckých koní akceptovaného PK
CS, narozený v roce 2018.
Před předvedením majitel hřebce předloží originál Potvrzení o původu, Průkaz koně a uhradí
účastnický poplatek 1 000,-Kč.
Předvedení hřebců je dvoudenní.
První den proběhne posouzení exteriéru, zdravotního stavu a mechaniky pohybu hřebců. Následně
proběhne skok ve volnosti.
Druhý den budou hřebci předvedeni k posouzení mechaniky pohybu předvedením na ruce na
tvrdé dráze a následně budou předvedeni ve skoku ve volnosti.
Při předvedení hřebce ve skoku ve volnosti může majitel asistovat po dohodě s vedoucím
výcviku.
Předvedení ve skoku ve volnosti se provádí v ohraničeném koridoru.
Výška překážek dosahuje 100 – 110 – 120 cm, šířka 110 cm – viz příloha.
Hřebec nemůže absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvoval výšku nižní.
Při třetí chybě (zastavení nebo shození) na stejné výšce je hřebec vyloučen.
Chrániče jsou povoleny jen pro skokovou zkoušku
Hodnocení a výběr do plemenitby provádí pětičlenná komise. Hodnotí se především:
- exteriér,
- vrozené schopnosti, pracovní ochota a charakter koně v průběhu celého předvedení,
- skokové vlohy,
- mechanika pohybu.
Vybraným hřebcům může být udělena základní licence k připouštění pro rok 2020 v souladu s
platným řádem a šlechtitelským programem PK CS.
Hřebec bude zařazen do předvedení na základě přihlášky zaslané do 15.10.2020 na adresu:
Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR, Heřmánkovice 162, 549 84 . Heřmánkovice,
nebo na email: schcs@studbookcs.cz Součástí přihlášky je kopie Potvrzení o původu koně.
Účastnický poplatek za předvedeného hřebce ve výši 1 000,- Kč bude vybírán před předvedením
hřebce.
V případě udělení základního výběru k plemenitbě činí poplatek za zápis hřebce do PK CS dle
ceníku
10 000,-Kč.

Licence je podmíněna dodáním RTG do přehlídky hřebců nebo do jednoho týdne po
přehlídce hřebců.

Termín a místo předvádění Zduchovice 6. až 8.11.2020.
Ustájení a ubytování – kontakt p.Hassová, tel.: 722 782 682

Přehlídka starších hřebců a výběr do plemenitby
Hřebci budou předvedeni dne 8.11.2020 ve Zduchovicích (čas předvedení bude upřesněn). Hřebci
budou předvedení na ruce.
Přihlášky hřebců k předvedení nejpozději do 15. 10.2020. K přihlášce je nutno přiložit kopii původu,
výpis sportovní kariéry hřebce, případně kopii oprávnění k plemenitbě v rámci jiné plemenné knihy.

