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Výběr hřebců do plemenitby PK CS 2013    
                                        
Termín:             22. listopadu 2013 (pátek)

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 

Výběr a zkoušky vloh jsou určeny pro hřebce ročníku 2011, libovolného plemene 
teplokrevných sportovních koní dle Řádu PK CS, kteří absolvovali předvýběr hřebců 
PK CS a byli předvybráni.
Vybraným dvouletým hřebcům může být udělena základní licence k připouštění v rámci PK CS 
pro rok 2014 v souladu s platným ŘPK a Šlechtitelským programem PK CS.

K účasti na výběru budou předvybraní hřebci pozváni (není nutno posílat znovu přihlášku).
Majitelé musí doložit RTG hřebců na CD.
Termín pro dodání RTG na adresu SCHCS:   6. listopadu 2013 
(Snímky nesmí být starší než ze dne 1. 7. 2013.)                          

SCHCS hradí ustájení pozvaných dvouletých hřebců po dobu konání akce (dne 22. 11. 2013)

Vlastní předvedení hřebce a asistenci u skoku (skok ve volnosti) si každý majitel zajistí sám.
SCHCS zajistí 2 pomocníky ke skákání ve volnosti.

Zkouška skoku ve volnosti se provádí v bezpečně ohraničeném koridoru vypouštěním z ruky, na 
3 překážkách, z nichž poslední se zvyšuje na maximální výšku 130 cm.
Hřebec nemůže absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvoval výšku nižní.
Při třetí chybě (zastavení nebo shození) na stejné výšce je hřebec ze zkoušky vyloučen.
Chrániče jsou povoleny jen pro skokovou zkoušku.
Povinné podkování hřebce alespoň na přední nohy!!!!

Hodnotí se: 
             -    exterier           

- skokové vlohy
- mechanika pohybu  

             -    vrozené schopnosti, pracovní ochota a charakter koně v průběhu celé zkoušky
Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí zkušebního protokolu.
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Zkoušky absolvuje hřebec s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí být 
jednotlivé známky nižší, než 5 bodů. 

Pro zapsání hřebce do PK CS a udělení licence budou vybíráni jen nejkvalitnější jedinci.
Samotný minimální požadovaný výsledek pro absolvování zkoušky ještě není zárukou 
výběru.

Součástí výběru dne 22. 11. 2013 bude i výběr starších hřebců do PK CS. 
Náležitosti přihlášky (žádosti o zápis do PKH CS) starších hřebců:
-    kopie Potvrzení o původu hřebce
-    doložení splnění podmínek pro zápis do PKH  dle Řádu PK a Šlechtitelského programu    
      PK CS 
-    RTG starších hřebců budou případně požadovány dodatečně po výběru jen od hřebců, kteří 
budou komisí vybráni.                           

                                                
Program:
Pátek 22. 11. 2013      :    9.30  -   Organizační porada
                                       10.00  -   Předvedení hřebců na tvrdém podkladu, měření hřebců,     
                                                       posouzení exterieru  
                                                       Následně předvedení starších hřebců
                                       13.00  -   Hala - skok ve volnosti , mechanika pohybu ve volnosti
                                                       Vyhlášení výsledků

 Zkouška ve volnosti pro výběr 22. 11. 2013

                      110 cm
                      120 cm
                      130 cm


