
ROZPIS NA SOUTĚŽ SKOKU VE VOLNOSTI TŘÍLETÝCH 

KLISEN 

1. Základní informace 

Název: SKOK VE VOLNOSTI TŘÍLETÝCH KLISEN 

Pořadatel: Zemský hřebčinec Písek s.p.o. 

Spolupořadatel: Český teplokrevník z.s., ASCHK ČR, z.s. 

Datum závodů: 3. září 2022 ca. od 18 hodin (do 1 hodiny po skončení finále KMK) v hale ZH Písek s.p.o. 

Místo konání: hala Zemského hřebčince v Písku, součást finále KMK 2022 

2. Podmínky účasti: 

Klisny v daném roce tříleté, narozené u českého chovatele, registrované v některé z teplokrevných 

plemenných knih vedených na území České republiky a zapsané v plemenné knize ČT (zápis bude možno 

absolvovat přímo na místě). 

Každá klisna musí být řádně do stanoveného termínu písemně přihlášena (přednost mají klisny 

kvalifikované z oblastních přehlídek). Maximální počet je 25 klisen. 

Přihlášky zasílejte na mail prihlasky@ceskyteplokrevnik.cz do 30. 8. 2022 

3. Technické podmínky zkoušky: 

Skok ve volnosti: 

1. kolo 110cm, 2. kolo 120 cm, 3. kolo 130 cm 

Soutěž probíhá na skokové řadě dle ZŘ českého teplokrevníka, příloha VIII.1  (7,2 – 7,5 m), hodnotí 

se PROVEDENÍ SKOKU. 

V každém kole maximálně 2 opravy (shození nebo neposlušnost) s odpočtem 2 bodů. Třetí chyba na 

absolvované výšce koně vylučuje z pokračování v soutěži. 

4. Ceny: 

Celková dotace soutěže je 30 000,- Kč a věnuje ji do soutěže spolek Český teplokrevník z.s. 

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

2 000 1500 1000 500  Příplatek pro nejlepší 4 klisny českého teplokrevníka. 

5. Hodnotící komise: 

Pořadí startujících musí být určeno losem. Hodnotící komise je minimálně 3členná, složená přednostně 

z komisařů KMK. Hodnotí se známkami v rozsahu 1 – 10 bodů, na desetiny bodu. V případě rovnosti bodů 

rozhoduje o umístění vyšší známka ve třetím kole. 

6. Úbor a výstroj: 

Předvádějící by měl mít svazový úbor (tj. světlé kalhoty, svazové triko (modrá polokošile, tričko nebo 

mikina s logem ASCHK nebo SČT), bílou sportovní obuv. Pokud nemáte svazový úbor k dispozici, je 

možné předvádět v úboru jezdeckém, tedy ve vysokých jezdeckých botách, bílých rajtkách a závodním saku 

(závodním jezdeckém tričku). Bude možnost využít profesionálních předváděčů (doporučujeme). 

Koně na uzdečce s otěží. Bandáže nebo chrániče jsou povoleny pouze na hrudních končetinách. 

7. Všeobecné údaje: 

Výše startovného činí 500,- Kč. 

8. Veterinární předpisy: 

Podle směrnic SVS ČR platných na rok 2022, kterými se stanoví veterinární podmínky pro přemisťování 

koní. 

9. Ustájení: 

Ustájení bude zajištěno v turnajových boxech za cenu 500 Kč/den – klisny účastnící se celostátní přehlídky 

tříletých klisen plemene český teplokrevník mají ustájení na skok ve volnosti zdarma. Objednávky ustájení – 

Ing. Hana Stránská - +420 734 741 651, nebo hanka.stranska@seznam.cz 

mailto:prihlasky@ceskyteplokrevnik.cz
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ROZPIS NA CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY 3LETÝCH KLISEN 

a HŘÍBAT ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA 

 

1. Základní informace 

Název: Celostátní přehlídka 3letých klisen a klisen s hříbaty českého 

teplokrevníka ročník 2022 

Pořadatel: Zemský hřebčinec Písek s.p.o. 

Spolupořadatel: Český teplokrevník z.s. a ASCHK ČR, z.s. 

Datum a čas konání: neděle 4. září 2022 od 10 hodin  

Místo konání: kolbiště Zemského hřebčince v Písku 

2. Podmínky účasti: 

Klisny českého teplokrevníka narozené v roce 2019 a hříbata českého teplokrevníka narozené v roce 2022.  

Účastníci celostátní přehlídky jsou vybíráni výhradně z oblastních přehlídek dle klíče stanoveného RPK: 

První tři umístění z každé kategorie postupují vždy, dále postupuje třetina ze všech zbylých zúčastněných. 

Přihlášky zasílejte na mail prihlasky@ceskyteplokrevnik.cz do 30. 8. 2022 

3.Časový harmonogram:  

10:00 Celostátní přehlídka 3letých klisen českého teplokrevníka 

Nejprve budou předvedeny všechny klisny na předváděcím trojúhelníku, po krátké pauze budou znovu 

prezentovány nejlepší umístěné a vyhlášena šampionka a vicešampionky 3letých klisen ČT 

ca. 13:00 Celostátní přehlídka klisen s hříbaty českého teplokrevníka – nejprve klisničky, následně 

hřebečci, po krátké pauze budou znovu prezentováni nejlepší umístění a vyhlášeno pořadí obou kategorií 

Pauzy budou vyplněny doprovodným programem pro diváky.  

4. Ceny: věnuje do každé kategorie ASCHK ČR z.s. 

Dotace pro kategorii 3letých klisen je 30 000,- Kč (8000 - 7000 – 6000 – 5000 - 4000) 

Dotace pro kategorii klisniček nar. 2022 je 30 000,- Kč (8000 - 7000 – 6000 – 5000 - 4000) 

Dotace pro kategorii hřebečků nar. 2022 je 30 000,- Kč (8000 - 7000 – 6000 – 5000 - 4000) 

5. Hodnotící komise bude pracovat ve složení: Ing. Hana Civišová PhD., Stanislav Hošák, Jens Wehrmann 

a Aleš Fiala. Náhradník: Richard Novák 

Účastníci přehlídky se budou předvádět v abecedním pořadí. 

6. Úbor a výstroj: 

K předvedení koní budou k dispozici profesionální předvaděči. I majitelům koní se doporučuje obléct 

svazový úbor (tj. světlé kalhoty, svazové triko (modrá polokošile, tričko nebo mikina s logem ASCHK nebo 

SČT – budou k dispozici ke koupi na místě) a bílou sportovní obuv.  

Klisny se předvádějí na uzdečce s otěží. Hříbata se vodí na ohlávce, která se na předvedení před komisí 

sejme.  

7. Veterinární předpisy: 

Podle směrnic SVS ČR platných na rok 2022, kterými se stanoví veterinární podmínky pro přemísťování 

koní. 

8. Ustájení: 

Ustájení bude zajištěno v turnajových boxech pro všechny účastníky přehlídky zdarma, vyžadován je pouze 

manipulační poplatek 200 Kč/den na úklid, stelivo a krmivo. Objednávky ustájení – Ing. Hana Stránská - 

+420 734 741 651, nebo hanka.stranska@seznam.cz 

9. Podpora cestovného: 

Účastníci přehlídky budou podpořeni příspěvkem na dopravu ve výši do 8 Kč/km. 
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