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Zveme Vás na

Národní přehlídku
koní Kinských

a

Slavnosti koní
27. 8. 2017

v JŠ Equus Kinsky v Hradištku u Sadské

Program: od 9 hod. – Národní přehlídka
od 14 hod. – Slavnosti koní – velkolepá koňská show

Těšíme se na setkání s Vámi.

IInngg..  LLeennkkaa  GGootttthhaarrddoovváá,,  CCSScc..,,
ppřřeeddsseeddkkyynněě  SSCCHHKKKK

BBoohhaattýý  pprrooggrraamm  pprroo  dděěttii  ii  ddoossppěělléé
OObbččeerrssttvveenníí  zzaajjiiššttěěnnoo
MMoožžnnoosstt  rreezzeerrvvaaccee  mmíísstt  kk  sseezzeenníí  nnaa  kkrryyttéé  ttrriibbuunněě

Záštitu převzala hejtmanka Středočeského kraje 
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová

Přihláška na www, nebo k vystřižení na str. 2

·AMPIONÁT KONÍ KINSK¯CH
sobota 26. 8. 2017

J· Equus Kinsky, Hradi‰tko

Program:
12. hod. – Drezurní úloha „Z 4“, následnû drezurní úloha „L 0“
14. hod. – Skoková soutûÏ s hendikepem

Propozice dále

ãervenec 2017
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Dotace na zkou‰ku klisen dle MZe âR, ãl. 2.A.f.5 jsou pouze pro
tfiíleté klisny, ãtyfileté klisny mohou zkou‰ku absolvovat pro svoji
vlastní v˘konnost, ale bez dotace.

1. Základní údaje:
Pofiadatel: Jezdecká ‰kola Equus Kinsky v Hradi‰tku u Sadské
Datum: 13. 9. 2017      
Místo konání: areál jezdecké ‰kolÛ 
Terénní zkou‰ka: Dostihové závodi‰tû v Lysé n. L.
Kolbi‰tû: pískové s geotextilií
Pfiedseda komise: Ing. Otakar Vondrou‰ 
âasov˘ rozvrh:

9.00 hod. – sraz v‰ech úãastníkÛ v˘konnostních
zkou‰ek  klisen a hfiebcÛ a stanovení pfiesného ãasového
programu pro zkou‰ky klisen a hfiebcÛ, zkou‰ky budou probíhat
dle zku‰ebního fiádu, kter˘ naleznete na www.equus-kinsky.cz –
SCHKK – zku‰ební fiád –  bod ã. 4 a).
Pofiadatelé si vyhrazují právo ãasov˘ rozvrh upravit na základû
do‰l˘ch pfiihlá‰ek. 

Program:
1) zkou‰ka ve volnosti hfiebci, klisny
2) drezura + kavaletová a následnû postupová fiada hfiebci, klisny
3) zkou‰ka 3 a 4letí hfiebci

2. Technické údaje:
Pfiedpisy: V‰eobecná pravidla pro pofiádání pfiehlídek, v˘stav 
a zkou‰ek v˘konnosti koní vydaná  SCHKK a SCHCS.
ZpÛsob pfiedvádûní: Úbor jezdcÛ  dle pravidel âJF, pfii
pfiedvádûní na ruce jezdeck˘ úbor mimo ãapky nebo bílá ko‰ile s
bíl˘mi kalhotami a bílou sportovní obuví.
Postroj koní: K pfiedvádûní pod sedlem nejsou povoleny Ïádné
pomocné otûÏe. Na Ïádost majitele mÛÏe komise povolit koni
martingal. Ostruhy nejsou povoleny. Kama‰e a zvony jsou
povoleny pouze ve skokové zkou‰ce.

3. Zkou‰ky v˘konnosti 3 a 4let˘ch teplokrevn˘ch
klisen zapsan˘ch do HPK a PK:
Zkou‰ka pod sedlem:

- skok ve volnosti 100 - 110 - 120 cm, ‰ífika 110 cm
- drezura
- 2 x kavaletová fiada v klusu 
- postupová skoková fiada z klusu – v˘‰ka  85 – 95 – 105 cm

‰ífika   80 –   90 cm

3. Zkou‰ky v˘konnosti 3 a 4let˘ch hfiebcÛ:
Zkou‰ka se fiídí Zku‰ebním fiádem koní Kinsk˘ch (www.schkk.cz)

Skok ve volnosti: 100 - 110 - 120 cm
Drezurní úloha na obdelníku 20 x 60 m
V̆ cvik – nakládání a vykládání z dopravního prostfiedku,
zvedání konãetin, celkové chování
Kavaletová a postupová fiada
Parkur
Terénní zkou‰ka
(Teréní zkou‰ka probûhne na dostihovém závodi‰ti v Lysé nad Labem.
S koÀmi je moÏné pfiijet trénovat a seznámit s prostfiedím jak terénní zkou‰ky
v Lysé nad Labem, tak s ostatními ãástmi zkou‰ky v areálu J· Equus
Kinsky den pfied konáním zkou‰ky nebo kdykoliv po domluvû s panem
PÛlpánem tel.: 777 247 110, js@equus-kinsky.cz ).

4. V‰eobecné údaje:
Jmenovité pfiihlá‰ky s kopií osvûdãení o pÛvodu konû

zasílejte do 10. 9. 2017 na e-mail:
js@equus-kinsky.cz

nebo na adresu:
Jezdecká ‰kola Equus Kinsky
Hradi‰tko 126, 289 12 Sadská , 
(PÛlpán  777 247 110,  776 057 706)

Je nutné pfiivézt s sebou originál osvûdãení o pÛvodu konû.
Prezence do 9.00 hod.
Úãastnick˘ poplatek: podle poãtu pfiihlá‰en˘ch koní od 500,-

do 700,- Kã za konû.
Ve‰keré náklady spojené s úãastí hradí vysílající sloÏka.

5. Veterinární pfiedpisy:
Vedoucí ekipy pfiedloÏí pfii prezenci  platn˘ zdravotní prÛkaz
konû fiádnû vyplnûní dle podmínek stanoven˘ch SVS Praha.
Krevní testy nesmí b˘t star‰í 6 mûsícÛ.

6. Poskytované sluÏby:
Veterinární sluÏba:  MVDr. Alena âerná
Lékafiská sluÏba:      Nemocnice Nymburk

7. Dotaãní zv˘hodnûní: 
3leté klisny, které absolvují v˘konnostní zkou‰ku, mohou
uplatnit nárok na podporu MZe âR, ãl. 2.A.f.5:

a) kÛÀ  Kinsk˘ -  do      7000,- Kã
a) slovensk˘ teplokrevník    -  do   16 000,- Kã.

Ing. Otakar Vondrou‰
za Equiserviskonzulent, SCHKK, SCHCS

Petr PÛlpán
za Jezdeckou ‰kolu Equus Kinsky

Pfiihlá‰ka pfiiloÏena.

ZZvveemmee  vvááss  nnaa  aakkccee  22001177
18. 10. – 16. roãník Memorálu gen. G. A. Custera ve V‰eticích. 17. 8. taÏení Bene‰ovem .

(info: www.custer.cz)
2O. - 22. 10. – Parforsní hony se smeãkou Böhmer Harrier v Martinicích a Drahenicích za úãasti trubaãÛ „Main Parforce“.

(info: p.dvorak@i-minerva.cz; www.cjhs.cz)
12. - 14. 11.  – Parforsní hony se smeãkou bíglÛ ve V‰eticích a Malãanech, za úãasti francouzsko-nûmecké skupiny

trubaãÛ, v nedûli troubená m‰e v kostele sv. Mikulá‰e na Malé Stranû (www.cjha.cz)

RRoozzppiiss  zzkkoouuššeekk  vvýýkkoonnnnoossttii  33  aa  44lleettýýcchh  kklliisseenn  KKKK  aa  CCSS  
aa  33  aa  44lleettýýcchh  hhřřeebbccůů  pprroo  PPKK  KKKK,,  rrooččnnííkk  22001177
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Opakování je matka moudrosti

Nejste si jisti co udělat?

Máme dobrou radu –
– zkuste se dotázat na 

tel. 603 435 447
nebo mailem na

p.dvorak@i-minerva.cz

Jsme tu od toho, 
abychom vám pomohli!
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·ampionát koní Kinsk˘ch
Sobota – 26. 8. 2017

12.oo hod. drezurní úloha „Z 4“, následnû drezurní úloha „L 0“
Pfiístupné pro v‰echny jezdce a konû KK.
Jedná se o chovatelskou soutûÏ pfii které komisafi z písmene C ohodnotí konû 5 známkami ve stupnici
0 - 10: za klus, krok, cval, uvolnûnost, lehkost pohybu a soulad jezdce s konûm. Ze známek se vypoãítá
prÛmûr, kter˘ rozhodne o vítûzi. 

14.oo skoková soutûÏ s hendikepem 
Pfiístupná pro v‰echny jezdce a konû KK.
Základní parkur v˘‰ky 80 cm, 9 pfiekáÏek které se budou postupnû zvy‰ovat vÏdy o 10 cm.
KaÏd˘ jezdec si zvolí jednu v˘‰ku parkuru která odpovídá stáfií a stupni v˘cviku konû. Komisafi na 
parkuru bude hodnotit 3 známkami styl konû bez ohledu jakou v˘‰ku pfiekoná. Známky se pak 
zprÛmûrují a o pofiadí rozhodne nejvy‰‰í známka.  
ZpÛsob hodnocení stylu skokového konû komisafiem na kolbi‰ti je proveden tfiemi známkami, ve stup-
nici 0 – 10, za následující ukazatele: 
– provedení skoku (skokov˘ styl konû, skokansk˘ luk, technika práce nohou, elastiãnost, síla odrazu) 
– obratnost (‰ikovnost konû, reakce, v˘bu‰nost, fie‰ení improvizace) 
– pfiipravenost konû (pfiijeÏdûnost, klid, pfiijímání pomÛcek) 
Od celkového v˘sledku budou odeãteny trestné body za:   shození pfiekáÏky 0.5 tr.bodu

neposlu‰nost 1   tr. bod

Na závûr bude vyhlá‰en drezurní a skokov˘

····aaaammmmppppiiiioooonnnn     kkkkoooonnnníííí     KKKKiiii nnnnsssskkkk ˘̆̆̆cccchhhh     2222000011117777
Pfiihlá‰ení do 23. 8. mailem na: 

js@equus-kinsky.cz
(Uveìte ãíslo a jméno konû, rodiãe konû, jméno jezdce, vybranou soutûÏ, telefon)

Veterinární podmínky shodné s NP („krve“ ne star‰í 6. mûsícÛ).
Ustájení hradí SCHKK, úãast zdarma.

Aukce koní
Neděle 27. 8. 2017 od 16,30

Chovatelé a majitelé koní mohou nabídnout své koně do ukázky

aukce koní.
V případě zájmu o účast (nabídky koně) a dotazů

volejte
Petr Půlpán, tel.: 777 247 110


