
PROPOZICE 

VII. ročník Výstava a jezdecké odpoledne pony a malých koní 

4.6.2022  Statek Honzula, Polanka nad Odrou 

 

Pořadatel:   Moravský Pony Club 

Ve spolupráci:   Svaz chovatelů koní Moravy a Slezska, z.s. 

Posuzovatel výstavy a SVT: paní Melissa Steiner, JBS stud, Švýcarsko 

    SHP In hand paní Renata Marková 

Komise pro svod a licentaci: R. Marková, MVDr. J. Dražan, Ing. R. Klos, J. Ondřejová (VK) 

Komentátor:   Markéta Pivková 

Ringsteward:   Rudolf Žimulák 

Veterinář:   Bude zajištěn 

Ředitel akce:   Rudolf Žimulák 

Areál:                Statek Honzula, louka mezi Polankou nad Odrou a Starou Bělou 

Veterinární přejímka:  7:30 – 10:30 

Program:    (časy jsou orientační, budou upraveny dle přihlášek)  

•  8:00  Regionální svod shetlandských pony, hodnocení valachů, 

licentace hřebců, výkonnostní zkoušky SHP 

• 10:00 – 13:00 výstava na ruce 

• 13:30 II. kolo MSPŠ (speciální výstavní třídy) 

 

Startovné:   300,- /1 x start  100,-/1 x start jízda zručnosti 

     

     

Přihlášky:    prihlaska.polanka@seznam.cz 

Číslo účtu platby:  2001671796/2010 a pro VS uveďte telefonní číslo dle přihlášky 

 

Termín uzávěrky:  22.5.2021 do 18:00 (po uzávěrce bude přihláška 

přijata s navýšením startovného o 100,-Kč za start) 
 

 

 

 

 



MORAVSKÝ ŠAMPIONÁT SHETLANDSKÝCH PONY 

Výstavní kategorie na ruce SHETLAND: 

• SHP1  Shetland mini 

• SHP2 Shetland standard 

Výstavní třídy jednotlivých kategorií: 

• A hříbata pod matkou  

• B roční pony (ročník 2020) 

• C dvouletí pony (ročník 2019) 

• D klisny 3-leté 

• E klisny 4leté a starší 

• F třída valachů 

• G třída hřebců  

Pro třídy B a C a pro třídy D a E je minimální počet 3 pony ve třídě, pokud se třída nenaplní, 

budou třídy sloučené. 

Vypsané šampionáty: 

• šampion a vícešampion kategorie shetland mini (postupují 1. a 2. umístění z jednotlivých tříd 

kat. SHP1) 

• šampion a vícešampion kategorie shetland standart (postupují 1. a 2. umístění z jednotlivých 

tříd kat. SHP2) 

• Overal šampion a vícešampion  – postupují šampioni a vícešampioni z jednotlivých kategorií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výstavní kategorie na ruce Mountain and moorland (MaM)  

 

Kategorie Malá MaM (velšský horský pony (A), velšský pony (B), welsh part bred (WPBr.) do 

137cm KVH, dartmoorský pony, exmoorský pony) 

Kategorie MaM-M: 

• A hříbata pod matkou  

• B roční pony (ročník 2020) 

• C dvouletí pony (ročník 2019) 

• D klisny 3-leté 

• E klisny 4leté a starší 

• F třída valachů 

• G třída hřebců  

Pro třídy B a C a pro třídy D a E je minimální počet 3 pony ve třídě, pokud se třída nenaplní, 

budou třídy sloučené. 

Kategorie Velká MaM + IC (velšský pony v typu kob (C), velšský kob (D), connemara pony, irský cob 

a další málopočetná plemena fellský, daleský, new forest pony) 

Kategorie MaM-V: 

• A hříbata pod matkou  

• B roční pony (ročník 2020) 

• C dvouletí pony (ročník 2019) 

• D klisny 3-leté 

• E klisny 4leté a starší 

• F třída valachů 

• G třída hřebců  

Pro třídy B a C a pro třídy D a E je minimální počet 3 pony ve třídě, pokud se třída nenaplní, 

budou třídy sloučené. 

Vypsané šampionáty: 

• Šampionát MaM malá plemena – postupují dva nejlepší z každé kategorie 

• Šampionát MaM velká plemena - postupují dva nejlepší z každé kategorie 

• Šampionát MaM (mimo SHP) – postupují šampioni a vicešampioni MaM velkých a MaM 

malých 

• Celkový šampionát – postupují šampioni a vicešampioni SHP – mini typ a standard, šampioni 

a vicešampioni MaM malých i velkých 



 

 

II. kolo Moravský Show Pony Šampionát 

Otevřené kategorie shetland, velšská plemena a ostatní pony bez PP 

• MV  Mladý vystavovatel  

• JV  Junior vystavovatel 

• LR  Lead rein 

• FR  First riden 

• OP  Open riden 

• DR  Driving 

• PR  Vozatajský parkur 

• JZ  Jízda zručnosti 

• ZO  Jízda zručnosti na opratích 

 

Pravidla jednotlivých výstavních tříd se řídí pravidly Moravského Show Pony Šampionátu 

Pravidla a rozdělení naleznete na www.moravskyponyclub.cz 

 

Přesný časový harmonogram bude upřesněn dle počtu přihlášených pony. Vystavovatelé 

mají povinnost hlídat časový sled jednotlivých tříd dle katalogu. 

Pony musí být registrovaní v plemenné knize, která odpovídá jejich plemenné příslušnosti v ČR, nebo 

v jakékoliv jiné uznané zahraniční PK pro dané plemeno, v takovém případě je nutné, aby pony byl 

zaregistrován v ÚEK ČR.   

 

Veterinární podmínky  

Účast koní je podmíněna dobrým zdravotním stavem. Veterinární dozor je oprávněn 

nepřipustit koně v neodpovídajícím zdravotním stavu nebo bez předepsaných veterinárních 

náležitostí. Vzhledem k nákazové situaci v ČR, je povinné dostavit se k prezentaci před 

vyložením koní a důsledně dbát pokynů pořadatelů a veterinárního lékaře. Koně musí mít 

platný průkaz totožnosti, platné vakcinační schéma (chřipka) a vyšetření krve (infekční 

anémie) ne starší než 12 měsíců tak, jak je určeno KVS při veřejném vystoupení nebo svodu 

koní. Výsledek vyšetření musí být zapsán v průkazu koně (ne pouze přiložený doklad z 

laboratoře) a potvrzený veterinárním lékařem. Vystavovatelé jsou povinni řídit se Řádem 

ochrany koní při veřejném vystoupení a svodu koní. Koně nesplňující veterinární podmínky 

stanovené KVS, nebudou vpuštěni do areálu. 



 

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE A ÚČASTNÍKY 

1. Každý majitel vystavovaného zvířete musí splnit povinné očkování zvířete a povinné kladné 
vyšetření na nemoci dle platných vyhlášek pro svody. Zvíře, které bude prokazatelně 
nemocné, zraněné či nebude v dobré kondici, nebude mít povolen vstup do výstavního 
kruhu. 

2. Pořadatel nezodpovídá za škody, úrazy či ztráty. 
3. Každý účastník si hlídá průběh výstavy a před vlastní účastí bude připraven před výstavním 
        kruhem. V případě zpoždění o jeho vpuštění rozhoduje posuzovatel. 
4. Při nepřítomnosti na akci se startovné nevrací. 
5. Pravidla pro vystavování daných plemen se řídí všeobecnými pravidly pro vystavování 

jednotlivých chovatelských svazů. 
6. Odesláním přihlášky majitel vystavovaného zvířete souhlasí s propozicemi a výše uvedenými 

body. 
7. Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu programu dle počtu přihlášených koní. 
8. V případě zrušení akce z důvodu vyšší moci (silná nepřízeň počasí, nařízení zrušení Státní 

veterinární správou apod.) má organizátor právo použít startovné na náklady za akci, 
případně vrací 75% ze startovného pokud zrušení bude vyhlášeno min 10 dní předem.  

 
Podáním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů a fotografií Vás a dětí v níže uvedeném 
rozsahu. 
v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) si Vás pořadatel dovoluje informovat o zpracování osobních 
údajů Vás a Vašich dětí v rámci výše uvedené akce.  
Pořadatel zpracovává osobní údaje Vás a dětí v souladu s právními předpisy České republiky a 
Evropské unie a dbá na maximální ochranu těchto osobních údajů a dodržování svých povinností 
podle GDPR.  
V rámci výše zmíněné akce jsou za účelem tvorby katalogu, publikace výsledků, propagace akce a 
činnosti pořadatele zpracovávány následující údaje:  
·         jméno a příjmení kontaktní osoby 
·         jméno, příjmení a rok narození účastníka 
Pořadatelé zpracovávají rovněž fotografie a videa účastníků akce. Fotografie a videa budou umístěny 
na internetových stránkách, případně použity za účelem propagace výše zmíněné akce. Účelem 
tohoto zpracování je propagace činnosti pořadatele.  
Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou.  
Účastník nebo jeho zákonný zástupce má možnost kdykoliv písemně požádat o vyškrtnutí z tohoto 
zpracování, a to na e-mailu:  prihlaska.polanka@seznam.cz 
 

 
 
Kontakt: Žimulák Rudolf, 722 404 391 

 


