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Chovatelský den pro Středočeskou a Severočeskou oblast 
 

Pořadatel:      Farma Ptýrov ve spolupráci s ASCHK a Český teplokrevník z. s. 
Místo:            Farma Ptýrov 
Datum:            čtvrtek 22. července 2021 
Zahájení:         12:00 hodin 
 
Hodnotitelská komise: Ing. Šárka Pospíšilová, Karel Lacina, Petr Vančura 
 
Kategorie:       

1) Hřebečci ČT narození 2021 pod matkami. 1/3 zúčastněných postupují do finále celostátní přehlídky 
ČT v Písku. 

2) Klisničky ČT narozené 2021 pod matkami. 1/3 zúčastněných postupují do finále celostátní  
přehlídky ČT v Písku. 

3) Tříleté klisny ČT. 1/3 zúčastněných klisen postupují do finále celostátní přehlídky ČT v Písku. 
 
Předběžný časový plán: 
  

10:30 Svod klisen 
11:00 Prezentace pro přehlídky 
12:00 Zahájení přehlídek 

 
Podmínky účasti: 
 

1) Předložení řádného průkazu původu a zdravotního průkazu všech náležitostí dle požadavků 
SVS, EHV u hříbat pod matkou nevyžadujeme. Koně bez původu nemohou být předvedeni.   

2) Dobrá zdravotní a výživná kondice předváděných koní, koně musí být upravení. 
3) Zajištění vlastního předvádějícího v korektním svazovém úboru (tj. světlé kalhoty, svazové 

triko, polokošile s límečkem, mikinu), 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). Na finále bude možnost využít 
profesionálních předváděčů (doporučujeme). 

4) Uhrazení účastnického poplatku 300,- Kč.  
5) Účastníci i diváci jsou povinni dodržovat opatření COVID-19 a řídit se pokyny pořadatelů.    

 
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží čestná uznání a plakety. 
Náklady na přepravu hradí majitel koně. 
Klisny a hříbata se nemusejí zúčastnit oblastních kol, kam jsou příslušné bydlištěm chovatele, ale mohou se 
zúčastnit pouze jednoho rámcového kola 
                                                        
Výstava proběhne ve spolupráci s ASCHK a spolkem Český teplokrevník. Občerstvení zajištěno. 
 
Kontakt a přihlášky: Farma Ptýrov – Pavlína Bůžková, +420 725 058 181, mail: kone@farmaptyrov.cz 
Přihlášky (jméno a číslo koně, majitel + kontakt) posílejte na mail nejpozději do 20. 7. 2021.                           
 

                                                                                         Š. Pospíšilová 


