SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KONÍ PLEMENE HAFLINGER

VRCHOVANY 2011

VI. ROČNÍK

VI. ročník výstavy plemene hafling

Místo akce: Vrchovany
Datum akce: 18. 6. 2011
Pořadatelé: Jezdecká společnost Vrchovany – Obrok
Spolupořadatel: SCHH
• Zemědělská farma rodiny Sixtovy
• Chov koní a agroturistika Pavel a Martina Studničkovi
• Jízdárna Tuhanec
Hodnotitel: Johannes Schweisgut
Hlasatel: Jan Chýle
Veterinární služba: MVDr. Dušan Usvald

Program dne: 09.00 – 10.00 veterinární přejímka a prezentace
11.00 – zahájení výstavy

VÝSTAVNÍ TŘÍDY
I..............Hříbata do půl roku pod matkou
II............Klisny 3 – 6 let s hříbaty
III..........Roční
IV...........Dvouletí
V............Klisny 3 – 6 let bez hříbat
VI..........Klisny 7 let a starší
VII........Hřebci 3 – 6 let
VIII......Hřebci 7 let a starší
IX.........Valaši všech kategorií
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ŠAMPIONÁTY VÝSTAVY
I.Šampionát mladých
Postupuje vždy první a druhý umístěný kůň z výstavních tříd I., III. a IV.
II.Šampionát otevřených tříd
Postupuje vždy první a druhý umístěný kůň z výstavních
tříd II., V., VI., VII. a VIII.
K přihlášce je nutné doložit kopii původu s minimálně 4 generacemi předků!
Uzávěrka přihlášek:
Písemné přihlášky spolu s kopií původů posílejte nejdéle do 5. 6. 2011 na adresu:
Veronika Sixtová, Obrok 18, 472 01 Doksy
nebo na e-mail: veronikasixtova@seznam.cz
tel. 487 870 780, 487 870 162, 607 504 267

Hodnocení:
První tři umístění v každé kategorii obdrží kokardu,
vítěz a reservé vítěz každé kategorie obdrží pohár a postupují
do šampionátů výstavy.
Veterinární podmínky:
Každý kůň musí mít platný očkovací průkaz;
očkování proti chřipce (minimálně 4 týdny staré).
Kůň starší dvou let - platné vyšetření krve na infekční anemii koní.
Ustájení:
Je možno privátně dohodnout na telefonu 602 161 263; 606 238 050.
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Podmínky vystavování:
Koně budou předváděni v kroku a klusu. Mladí koně do dvou let
na výstavní ohlávce, popř. uzdečce. Klisny a valaši starší dvou let
na výstavní ohlávce nebo uzdečce, hřebci dvouletí a starší pouze
na uzdečce. Vystavovatel může přiměřeně používat tušírku.
Úbor vystavovatele:
Vyžaduje se čisté a vhodné oblečení (doporučujeme černé kalhoty,
světlé tričko či košili, bílou sportovní obuv). Pořadatelé
doporučují věnovat výstavnímu oblečení pozornost,
neboť i samotný vystavovatel ovlivňuje celkový dojem z hodnocení.
Zápisné:
Vybírá se při prezentaci; opožděné přihlášky se penalizují
o 50 % vyšším zápisným a koně nebude možné uvést
v katalogu výstavy.
První kůň + katalog 200 Kč
Každý další kůň téhož majitele 150 Kč
Hříbě pod matkou
0 Kč
Inzerce v katalogu výstavy:
Označení koně „NA PRODEJ“
30 Kč
Každá další plošná inzerce – privátní domluva s paní Sixtovou
na tel. 487 870 780, 487 870 162, 607 504 267
e-mail: veronikasixtova@seznam.cz

