
 

 

 

  16. května  

2020 

Místo konání: 

SELSKÝ DVŮR 

BRAŇANY 

okr. Most 



 

 

  Výcvikové centrum Royal Liberty Miniatures a jeho přátelé Vás zvou na 
  

4. Jarní výstavu miniaturních koní 

16. května 2020 

  

Výstava je pořádána v kryté jezdecké hale rozlehlého areálu Selský dvůr Braňany, 

 

Rozhodčí: Sally CHAMBERLAIN (UK)  
Oficialně schválená AMHA/AMHR/ASPC (a mnohé další) rozhodčí a uznávaná chovatelka. 

 

Show manager: Pavel Pazourek  

Ringsteward: Petr Koželuh  

Fotograf: Petra Evans 

 

Uzávěrka přihlášek je 21. 4. 2020 ve 20:00 hod.  

Všechny přihlášky přijaté po tomto datu budou zpoplatněny zvýšenou částkou. Rozhoduje datum přijetí 

platby na účet. Přihlásit koně lze i v den výstavy, ale též za zvýšené startovné a kůň nebude uveden v katalogu. 

Pokud do data uzávěrky nebude ve vypsané třídě přihlášen jiný kůň než po uzávěrce dohlášený, nelze počítat 

s tím, že bude připravena věcná cena (Pro prvních 5 koní v každé třídě budou připraveny kokardy a pro třídy 

obsazené do data uzávěrky budou i věcné ceny.)   

  

Psi jsou povoleni pouze na vodítku.  

  



 

 Veterinární požadavky  

Účast koní je podmíněna jejich dobrým zdravotním stavem. Veterinární dozor má právo nepřipustit koně ve 

špatném zdravotním stavu nebo bez předepsaných veterinárních zkoušek. Koně musí mít platný průkaz koně, 

platné vakcinační schéma a vyšetření krve na přesun s platností 12 měsíců.  

  

 Měření  

Oficiální měření je v pátek mezi 16.30 – 17.30 a v sobotu mezi 7:00 – 8:00. Jiné měření musí být dohodnuto 

předem. Koně budou měřeni od poslední hřívy na kohoutku. Každý kůň musí být před vstupem do výstavního 

kruhu změřen. Výstavní obálka s katalogem a číslem bude předána po měření. Všichni koně musí splňovat 

výškový požadavek pro daný rok. 

  

 Vzhled koně  

Koně musí být v dobré výstavní kondici. Je doporučeno celkové ostříhání koní, které ale není povinné. Koně 

musí být předvedeni na výstavní ohlávce, předvedení na stájové ohlávce není povoleno. Koně se předvádí 

bez udidla.  

  

 Oblečení  

Je tradicí, aby měli vystavovatelé ve výstavním kruhu vhodné oblečení. Doporučujeme společenské oblečení 

(pánové – oblek, dámy – kalhotový kostým). Nevhodné oblečení jsou kraťasy, trička, tílka, sukně a  otevřené 

boty. Nejsou povolena žádná loga a reklamy na oblečení. Ringsteward může vykázat vystavovatele, který 

bude nevhodně oblečen.   

 Chování na výstavě  

Jakákoliv krutost, hrubé zacházení nebo nehumánní zacházení s koněm ve výstavním kruhu, stáji nebo v 

prostoru výstavy je přísně zakázáno. Používání povzbuzujících přípravků nebo drog ovlivňující vystavování 

koně je zakázáno.  

   

 Odpovědnost pořadatele  

Pořadatel výstavy nebere žádnou zodpovědnost za nehody, poškození nebo ztrátu osobních věcí nebo koní 

na výstavě.   

  

 Dochvilnost  

Je pouze na zodpovědnosti vlastníka koně / vystavovatele / handlera být včas na výstavě a ve svých 

výstavních třídách. Časový harmonogram výstavy bude přísně dodržován. Po vyhlášení třídy, která se bude 

posuzovat, má předvádějící povinnost dostavit se do 1,5 minuty do výstavního ringu, ten se po tomto čase 

uzavírá!     

  

 

  

  



 

PROGRAM  JARNÍ VÝSTAVY MINIATURNÍCH 

KONÍ  

  

PÁTEK – 17. května 2019 

 Od 12.hod příjezd účastníků výstavy 

 18:30 - „GENERÁLKA“ – určeno pro všechny z řad účastníků; zopakování základů teorie z výstavních 

tříd a pravidel pracovních tříd včetně názorných ukázek; doba trvání cca 1 hodina; v případě 

příznivého počasí bude probíhat venku 

 Po večeři holení a úpravy před výstavou (Do pozdních nočních hodin možnost oholení vašich koní, 

asistence při posledních úpravách a pomoc při individuálních problémech)  

SOBOTA – 18. května 2018  

 8:30 – 13:00 dopolední část výstavy  

 Pauza na oběd 

 14:00 – 19:00 odpolední část výstavy  

 Na závěr vyhlášení absolutních vítězů, předání speciálních cen, losování tomboly atd. 

 

 

Po skončení výstavy možnost posezení účastníků v místní restauraci za účelem oslavy úspěchů a zapití 

neúspěchů  

 

(všechny uvedené časy jsou pouze orientační)  

 

  

 

  



 

CENÍK  
 

Páteční mini seminář pro účastníky: 

 Osoba (s koněm i bez koně)   50,- / seminář  

 Holení koní    200,- / výstavní úprava hlavy a hřívy 

     700,- / výstavní celostřih 

 

Startovné:  

 Standartní přihlášení     350,- / disciplína 

 Junioři     200,- / disciplína 

 Pozdní přihlášení      500,- / každý nový kůň, každá disciplína  

           350,- / dohlášení každé disciplíny u již přihlášeného koně  

  

Slevové balíčky:  

 Přijetí platby do 31. 12. 2019 – SLEVA 10% ZE STARTOVNÉHO 

 Přijetí platby do 31. 3. 2020 – SLEVA 5% ZE STARTOVNÉHO 

 

Ustájení: 

 Sobota         400,- + 100,- za 2. a každého dalšího koně v boxe 

 Pátek – sobota     600,- + 100,- za 2. a každého dalšího koně v boxe 

 Pátek – neděle    700,- + 100,- za 2. a každého dalšího koně v boxe   

    

Pronájem místa u výstavního kruhu:  

 Stání pro koně       300,- / 1 stání (ale lze rezervovat více) 

 

  



 

Ubytování  

dle aktuálních cen daného ubytovacího zařízení 

V místě konání:  KONTAKTOVAT POŘADATELE - 603 423260 

 

V okolí místa konání je možné si rezervovat i jiné ubytování např. v následujících zařízeních: 

   Ubytovna Popus Duchcov – www.ubytovnaduchcov.cz tel.: 604/230138 

   Penzion Horal Osek – www.horalosek.cz tel.: 777/012732 

   Centrum Benedikt – www.benediktmost.cz tel.: 602/105555 

   Ubytovna Elfo – tel.: 776/737946 

   TJ Sokol Obrnice – tel.: 776/712815 

    … a další (hledáno přes www.firmy.cz)   

  

  

Po odeslání závazné přihlášky Vám nejpozději do 24 hodin bude zaslán 

e-mail s rekapitulací Vaší přihlášky (pro kontrolu), souhrnem platby  

(celková částka za startovné, ustájení a pronájmy včetně příp. slevy) a 

údaje potřebné k uhrazení platby (číslo účtu, variabilní symbol)  

 

    

  

http://www.ubytovnaduchcov.cz/
http://www.horalosek.cz/
http://www.benediktmost.cz/
http://www.firmy.cz/


 

 

Květinovou výzdobu a floristické služby vč. kurzů zajišťuje: 

Romana Volfová - 723 390 589 

 

 

 

Dortíky pro vítěze dodává 

  



 

Hunter class  

(Skoková třída, jednokolová, hodnocená na styl a soulad soutěžní dvojice, pro koně 3leté a starší, bez 

rozdílu sekcí) 

 

1. Naděje 1 (pro vodiče do 3 let včetně) 

2. Naděje 2 (pro vodiče 4 – 6 let včetně)  

3. Junior hunter 

4. Senior hunter  

5. Free-hand hunter (bez vodítka, bez ohledu na věk vodiče, lze používat pamlsky v průběhu parkuru) 

 

Open halter class - hřebci sekce A 

(Výstavní kategorie vhodná pro všechny koně. Vodič nemusí být majitel koně.) 

 

6. Hříbata  – hřebci (narozeni 2020, předváděni bez doprovodu matky)  

7. Roční hřebci  

8. Dvouletí hřebci  

Open Grand a Reserve Grand šampion junior hřebců sekce A (1. a 2. z tříd 6, 7, 8)  

 

9. Senior hřebci do 32“ 

10. Senior hřebci 32“  – 34“ 

Open Grand a Reserve Grand šampion senior hřebců sekce A (1. a 2. z tříd 9, 10)  

 

Showmanship at halter  

(Westernová disciplína pro koně od 1 roku věku.) 

 

11. Showmanship at halter junior  

12. Showmanship at halter senior  

 

Junior halter class  

(Výstavní kategorie pro dětské vodiče, bez rozdílu sekcí, hodnoceno dle schopností mladého vystavovatele) 

 

13. Junioři do 7 let vystavující klisny  

14. Junioři do 7 let vystavující valachy  



 

15. Junioři 8-12 let vystavující klisny  

16. Junioři 8-12 let vystavující valachy  

17. Junioři 13-18 let vystavující klisny  

18. Junioři 13-18 let vystavující valachy  

 

Liberty class  

(Předvedení koní ve volnosti. Otevřené pro koně starší 1 rok. Předvádí se na hudbu. Hodnotí se chody, 

temperament, ochota k pohybu a konečné odchycení koně.) 

 

Sekce A  

19. Liberty class  

 

Sekce B  

20. Liberty class  

 

Open halter class – klisny sekce A 

(Výstavní kategorie vhodná pro všechny koně. Vodič nemusí být majitel koně.) 

 

21. Hříbata  – klisny (narozené 2020, předváděné bez doprovodu matky)  

22. Roční klisny  

23. Dvouleté klisny  

Open Grand a Reserve Grand šampion junior klisen sekce A (1. a 2. z tříd 21, 22, 23)  

 

24. Senior klisny do 32“ 

25. Senior klisny 32“ – 34“ 

Open Grand a Reserve Grand šampion senior klisen sekce A (1. a 2. z tříd 24, 25)  

 

Open classic driving 

(Disciplína pro koně starší 3 let zapřažené v lehkém 2kolovém vozíku – sulce. 

26. Open classic driving – Naděje 1 (Pro děti do 3 let s dospělým přísedícím, který může zasahovat do 

řízení koně kvůli zachování bezpečnosti) 

27. Open classic driving – Naděje 2 (Pro děti 4 - 6 let s dospělým přísedícím, který může zasahovat do 

řízení koně kvůli zachování bezpečnosti) 



 

28. Open classic driving – junior 

29. Open classic driving – senior 

 

Versatility 

(Všestrannostní závod kombinující driving, hunter a halter třídy.) 

 

30. Versatility junior + senior pro obě sekce 

 

Kostýmová třída - ZDARMA 

(otevřená třída pro jednotlivce i skupiny jakéhokoli věku.) 

 

31. Kostýmová třída junior + senior 

 

Jumping class  

(Skoková disciplína pro koně starší 3 let. 2 kolová soutěž, kde první kolo je hodnoceno trestnými body a koně 

bez trestných bodů postupují do kola druhého. Druhé kolo se pak skáče na čas. Je povoleno skákat spolu 

s koněm. Bič není povolen.)  

 

Sekce A  

32. Junior jumping  

33. Senior jumping  

 

Sekce B  

34. Junior jumping  

35. Senior jumping  

 

Open halter class – valaši sekce A 

(Výstavní kategorie vhodná pro všechny koně. Vodič nemusí být majitel koně.) 

 

36. Roční valaši  

37. Dvouletí valaši  

Open Grand a Reserve Grand šampion junior valachů sekce A (1. a 2. z tříd 36, 37)  

 



 

38. Senior valaši do 32“ 

39. Senior valaši 32“ – 34“ 

Open Grand a Reserve Grand šampion senior valachů sekce A (1. a 2. z tříd 38, 39)  

 

Obstacle class na ruce  

(Zručnostní disciplína pro koně starší 2 let. Hodnotí se ochota a způsob, jak kůň projde na vodítku 

přichystanou dráhu. Důležitá je i celková souhra soutěžní dvojice. Disciplína NENÍ na čas, ale na každou 

překážku je omezená doba – nesplnění není důvod k diskvalifikaci.) 

 

40. Obstacle Naděje 1 (pro vodiče do 3 let včetně) 

41. Obstacle Naděje 2 (pro vodiče 4 – 6 let včetně) 

42. Obstacle junior  

43. Obstacle senior 

44. Free-hand obstacle (bez vodítka, bez ohledu na věk vodiče, lze používat pamlsky i v průběhu kurzu, 

hodnoceno na přesnost I ČAS) 

 

Stezka odvážného koně 

(Překvapení pořadatele. Bez ohledu na věk koně i vodiče. Hodnotí se ochota a způsob, jak kůň projde na 

vodítku přichystanou dráhu. Důležitá je i celková souhra soutěžní dvojice. Disciplína NENÍ na čas, ale na 

každou překážku je omezená doba – nesplnění není důvod k diskvalifikaci.) 

 

45. Stezka odvážného koně junior + senior 

 

Open halter class – klisny sekce B 

(Výstavní kategorie vhodná pro všechny koně. Vodič nemusí být majitel koně.) 

 

46. Hříbata  – klisny (narozené 2020, předváděné bez doprovodu matky) 

47. Roční klisny  

48. Dvouleté klisny  

Open Grand a Reserve Grand šampion junior klisen sekce B (1. a 2. z tříd 46, 47, 48)  

 

49. Senior klisny 34“ – 36“ 

50. Senior klisny 36“ – 38“ 

Open Grand a Reserve Grand šampion senior klisen sekce B (1. a 2. z tříd 49, 50)  



 

 

Solid color halter class  

(Třída otevřená pro jednobarevné koně) 

 

Sekce A  

51. Solid color klisny 

52. Solid color hřebci a valaši 

 

Sekce B  

53. Solid color klisny 

54. Solid color hřebci a valaši 

 

Multi color halter class  

(Třída otevřená pro barevné koně – pinto, appaloosa) 

 

Sekce A  

55. Multi color klisny 

56. Multi color hřebci a valaši 

 

Sekce B  

57. Multi color klisny 

58. Multi color hřebci a valaši 

 

Open halter class – hřebci sekce B 

(Výstavní kategorie vhodná pro všechny koně. Vodič nemusí být majitel koně.) 

 

59. Hříbata  – hřebci (narozeni 2020, předváděni bez doprovodu matky)  

60. Roční hřebci  

61. Dvouletí hřebci 

Open Grand a Reserve Grand šampion junior hřebců sekce B (1. a 2. z tříd 59, 60, 61)  

 

62. Senior hřebci 34“ – 36“ 

63. Senior hřebci 36“ – 38“ 



 

Open Grand a Reserve Grand šampion senior hřebců sekce B (1. a 2. z tříd 62, 63)  

 

Barell race 

(Dvoukolový závod okolo sudů na čas.) 

 

64. Free-hand barell run (bez vodítka, bez ohledu na věk vodiče, lze používat pamlsky i v průběhu kurzu) 

65. Barell race (kůň starší 3 let zapřažený ve vozíku, vozataj povinně v helmě) 

 

Vozatajský parkur v sulce 

(Dvoukolový závod mezi kužely na čas) 

66. Vozatajský parkur sekce A i B dohromady 

 

Open halter class – valaši sekce B 

 

67. Roční valaši  

68. Dvouletí valaši  

Open Grand a Reserve Grand šampion junior valachů sekce B (1. a 2. z tříd 67, 68)  

 

69. Senior valaši 34“ – 36“ 

70. Senior valaši 36“ – 38“ 

Open Grand a Reserve Grand šampion senior valachů sekce B (1. a 2. z tříd 69, 70)  

 

 Sladký závod – SNÍŽENÉ STARTOVNÉ 100,- 

(Disciplína pro všechny, včetně doprovodů, rodičů, kamarádů. Jedinou nutností je kůň. Překvapení 

pořadatele) 

 

71. Sladký závod junior 

72. Sladký závod senior 

 

  



 

Youth Supreme Champion under 12 years 

(nastupují všechny děti účastnící se jakékoli třídy – pracovní i výstavní) 

 

Youth Supreme Champion 13 – 17 years 

(nastupují všechny děti účastnící se jakékoli třídy – pracovní i výstavní) 

 

Open Supreme a Reserve Supreme Champion sekce A 

(nastoupí Grand šampion hřebců, klisen a valachů sekce A) 

 

Open Supreme a Reserve Supreme Champion sekce B 

(nastoupí Grand šampion hřebců, klisen a valachů sekce B) 

 

BEST PERFORMANCE HORSE 

(nastoupí všichni koně účastnící se jakékoli pracovní třídy, nebo jejich vodiči) 

 

HORSE OF THE SHOW 

(volba srdce rozhodčího bez ohledu na výsledky a umístění) 

 



 

 

 

SPONZOŘI 
 

NutriHorse + Pavo  

Tiskárna Apeltisk 

Cukrářství Dante 

Květinové služby Andělské ručičky 

LPG Servis Litvínov 

BostaCora Miniatures 

 



 

  



 

 


