Výběr hřebců do plemenitby PK CS 2016
Termín:

18. - 19. listopadu 2016 (pátek, sobota)

Místo konání: ERC s.r.o., Mnětice
U Kapličky 14, Mnětice, 530 02 Pardubice
Tel.: 605 287 124 – Mgr. Jaroslav Müller
www.muller-equine.cz, e-mail: muller@pce.cz
Časový harmonogram:
Příjezd dvouletých hřebců během čtvrtka 17. 11. 2016
Čtvrtek 17. 11. 2016:
16.00 - 18.00
- hala otevřena k vyzkoušení skokové řady
Pátek 18. 11. 2016:
Hřebci: 9.00 – 10.00
10.00 – 10.30
11.00
11.00 – 12.30
Od 13.00
Sobota 19. 11. 2016:
9.30
12.00

- kontrola dokumentů, popis, měření
- organizační schůzka
- oficiální zahájení
- předvádění na tvrdém povrchu
- skok ve volnosti dvouletých hřebců
- předvedení starších hřebců k zápisu do PK CS
- dvouletí hřebci v hale: uvítání, skok ve volnosti
- v polovině předvádění 15 min. přestávka
- po ukončení předvádění krátká přestávka,
poté vyhlášení, ukončení výběru

Informace pro účastníky:
Všichni hřebci budou předváděni předvaděči zajištěnými pořadatelem, majitelé nebudou
připuštěni do prostoru předvadiště. Hřebci musí být na předvádění připraveni (znalí předvádění).
Zjevně nepřipravený hřebec bude z předvádění vyloučen.
Povinné podkování hřebců na přední končetiny!!! Povinné zapletení hřívy.
Účastnický poplatek 1.000,-/ 1 hřebce, hřebci narození v PK CS budou od poplatku osvobozeni
Ustájení dvouletých (nikoli starších!!) hřebců hradí PK CS od čtvrtka 17. 11. 2016 do soboty
19. 11. 2016.

Nákres řady pro skok ve volnosti (hřebci):
110 cm
120 cm
130 cm

7,2 m

Nákres předvadiště v hale:

Přihláška hřebce níže

6,8 m

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 předvedení hřebce ke zkoušce vloh dvouletých hřebců
pro získání základního výběru v PK CS

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

………………………………………………………………….

Majitel hřebce, adresa

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

E-mail

……………………………………………………………

Kontaktní telefonní číslo

……………………………………………………………

Doporučení inspektora PK CS: (datum, podpis) ……………………………………...

Dne …………………………….

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

Spolu s RTG hřebce na CD a kopií Potvrzení o původu
zašlete na adresu v hlavičce do 24. října 2016 !!!

Přihláška staršího hřebce
k předvedení výběrové komisi PK CS

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

………………………………………………………………….

Majitel hřebce, adresa

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

E-mail

……………………………………………………………

Kontaktní telefonní číslo

…………………………………………………………

Dne …………………………….

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

Spolu s kopií Potvrzení o původu (RTG až v případě výběru)
zašlete na adresu v hlavičce do 24. října 2016 !!!

