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Předvýběr dvouletých hřebců do plemenitby PK CS 2013    
 

V letošním roce SCHCS změnil způsob organizace výběru dvouletých hřebců do 
plemenitby. V uplynulých letech byl používán model dvoudenního výběru. Letos 
se uskuteční výběr jednodenní a bude mu předcházet předvýběr, konaný o měsíc 
dříve. Do výběru již budou pozváni pouze předvybraní hřebci a jen po nich budou 
požadovány RTG snímky.

Výběru dvouletých hřebců do plemenitby PK CS se mohou zúčastnit pouze 
hřebci, kteří se zúčastnili předvýběru dvouletých hřebců do plemenitby PK 
CS a byli zde předvybráni !!!                                  

Termín předvýběru:   18. října 2013 
Termín výběru:           22. listopadu 2013 
           

Místo konání:    JS Nesměň
                                 Lenka Kabátová, Nesměň 87, 281 44  Zásmuky
                                 Tel.: 721 530 030, 606 938 741 
                                 www.jsnesmen.cz  , l.kabatova@email.cz 

Předvýběr je určen pro hřebce ročníku 2011, libovolného plemene teplokrevných sportovních 
koní dle ŘPK CS.

Přihlášky hřebců zasílejte na sekretariát SCHCS do 10. října 2013
na e-mail:   schcs@studbookcs.cz , nebo na adresu v hlavičce.  
Formulář přihlášky viz. níže.
Součástí přihlášky je kopie Potvrzení o původu koně.
Pro účast v předvýběru není nutné dodávat RTG snímky hřebců.    
      

Účastnický poplatek: 1.000 Kč/ hřebce. 
Zúčastněným hřebcům, narozeným v rámci PK CS, bude poskytnuta podpora 1.000,- Kč.

Ustájení hřebců po dobu konání akce bude k dispozici, ale SCHCS jej nehradí!!!
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Vlastní předvedení hřebce a asistenci u skoku si každý majitel zajistí sám.
SCHCS zajistí 2 pomocníky ke skákání ve volnosti.

Předvedení skoku ve volnosti se provádí v bezpečně ohraničeném koridoru vypouštěním z ruky, 
na 3 překážkách, z nichž poslední se zvyšuje. Hodnocená výška je 100 a 110 cm. Na přípravu a 
rozcvičení bude mít hřebec 3 zkušební pokusy. 
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 skok ve volnosti.

Mechanika pohybu bude posuzována v hale při předvedení na ruce a ve volnosti.

Povinné podkování hřebce alespoň na přední nohy!!!!

Hodnotí se: 
             -    exterier           

- skokové vlohy
- mechanika pohybu  

             -    vrozené schopnosti, pracovní ochota a charakter koně v průběhu celého předvedení

Na předvýběru nebude vyhodnocováno pořadí, výsledkem bude pouze verdikt 
„předvybrán“ – „nepředvybrán“.

Program:
Pátek 18. 10. 2013      :  9.30    Prezence, organizační porada
                                      10.00   Začátek předvádění v hale

Během předvýběru dvouletých hřebců dne 18. 10. 2013 nebudou předváděni starší hřebci. 
Jejich předvedení bude součástí výběru do plemenitby dne 22. 11. 2013.
                      
                     
            

 Zkouška ve volnosti předvýběr 18. 10. 2013
                           

                  

                  
                      100 cm
                      110 cm
                      

Přihláška hřebce
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Přihláška k předvýběru dvouletých hřebců do plemenitby PK CS

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

         Jméno hřebce:             ………………………………………………………………….

         Majitel hřebce, adresa          ……………………………………………………………

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

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

                                     ……………………………………………………………

         Kontaktní telefonní číslo      ……………………………………………………………

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

Spolu s kopií Potvrzení o původu hřebce zašlete na e-mail nebo adresu v hlavičce     
do 10. října 2013  !!!
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