80 – denní test hřebců v rámci PK CS
Termín předvýběru do 80 – denního testu: pátek 19.6. 2015 ve 12.00 hod.,
Mnětice
Termín a místo konání zkoušek výkonnosti: čtvrtek 10. září 2015,
ERC s.r.o., Mnětice
SCHCS pořádá 80 – denní test pro 3 a 4 leté hřebce libovolných plemen teplokrevných
sportovních koní (hřebci narození v ročnících 2011 a 2012).
Po složení staniční zkoušky na konci 80 – denního testu může být hřebci udělena základní
licence k připouštění v rámci PK CS pro rok 2016 v souladu s platným ŘPK a Šlechtitelským
programem PK CS.
Hřebce je možno předvést v sekci skokově nebo drezurně zaměřené.
Již na přihlášce je nutno závazně vyplnit, v rámci které sekce se hřebec bude staničního testu
účastnit. Toto rozhodnutí nelze v průběhu testu měnit.

Písemné přihlášky hřebců zasílejte na sekretariát SCHCS do 10. června
2015.
Adresa: Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR
Hřebčinec Nemošice, Nemošice 29, 530 03 Pardubice
Formulář přihlášky viz. níže.
Náležitosti přihlášky:
- kopie Potvrzení o původu hřebce
- RTG hřebce na CD, ne starší 12 měsíců
Program předvýběru, konaného dne 19. 6. 2015:
1. Prezence
2. Posouzení aktuálního zdravotního stavu hřebců
3. Měření hřebců
4. Posouzení exterieru a mechaniky pohybu na tvrdém podkladu
Povinné podkování alespoń na přední končetiny na předvýběru i na ZV.
Komise pětičlenná.
Účastnický poplatek za ZV 10. září 2015: 1.000,-, pro CS 0,-. Předvýběr bez poplatku.
Staniční zkoušku absolvuje hřebec s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž
nesmí být jednotlivé známky nižší než 5 bodů.
Pro zapsání hřebce do PK a udělení licence budou vybíráni jen nejkvalitnější jedinci.
Samotný minimální požadovaný výsledek staniční zkoušky ještě není zárukou výběru.

Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR
Hřebčinec Nemošice, Nemošice 29, 530 03 Pardubice
Tel.: 603 525 377

www.studbookcs.cz

E-mail: schcs@studbookcs.cz

Přihláška
k předvýběru do 80 – denního testu hřebců v rámci PK CS

Životní číslo hřebce: ………………………………………………………………….
Jméno hřebce:

………………………………………………………………….

Sekce (zakroužkujte vybranou variantu):
Majitel hřebce, adresa

skoková

drezurní

……………………………………………………………
…………………………………………………………....
…………………………………………………………....
……………………………………………………………

Kontaktní telefonní číslo

……………………………………………………………

Dne …………………………….

……………………………………...
podpis majitele nebo držitele hřebce

Spolu s RTG hřebce na CD a kopií Potvrzení o původu
zašlete na adresu v hlavičce do 10. června 2015 !!!

