Vážení majitelé koní,
Dovoluji si Vás tímto pozvat a zároveň požádat o vystavení Vaší klisny na:
MORAVSKÝ ŠAMPOINÁT TŘÍLETÝCH TEPLOKRAVNÝCH A CHLADNOKREVNÝCH
KLISEN A VÝSTAVA KONÍ
4. - 6. srpna 2017 v areálu ESC Olomouc- Lazce
KDY: 4. - 5. srpna 2017 (4. 8. od 1200 přejímka koní, od 1500 hodnocení koní)
KDE: areál ESC Olomouc Lazce
Výstava je rozdělena kategorií:
1)

a) teplokrevné klisny ČT, MT
b) chladnokrevné klisny SN, ČMB

2) Klisny s hříbaty

a) teplokrevné ČT, MT
b) chladnokrevné

3) Hřebci

a) teplokrevní ČT, MT
b) chladnokrevní SN, ČMB

4) ostatní
(zakroužkujte číslo Vámi vybrané kategorie)

Proč se na naši Výstavu přihlásit?
Máte jedinečnou možnost předvést Vašeho koně a dostat uznání za chovatelskou činnost. Moravské
finále 3 letých klisen ČT s postupem zhruba 10 až 12 klisen do republikového finále konaného v rámci
finále KMK.
U klisen s hříbaty je to jedno ze tří oblastních kol ČT hříbat opět s postupem do republikového finále v
rámci finále KMK, kde se bude bojovat o šampióny ČT za rok 2017.
Hodnocení:
Dané kategorie jsou ohodnoceny zajímavými FINANČNÍMI ODMĚNAMI
(1. - 5. Místo tříleté klisny, hříbata zvlášť hřebečci a klisničky 1.-3. místo) floty atd….
Co potřebujete k vystavování Vašeho koně:
-

průkaz
nutná očkování (chřipka, tetanus)
vyšetření krve (IAE)
klisny 3-leté – musí být nakuty na přední končetiny
koně musí být řádně upravené (vyhřebelcovaní,úprava hřívy,čistá kopyta)

Možnost si nechat koně předvést našimi vyškolenými předvaděči (což doporučujeme)
-

pokud si budete chtít koně předvést sami musíte mít předepsaný, čistý oděv
tj: světlé kalhoty, jednobarevná košile (SVĚTLÁ), pokrývka hlavy, světlá sportovní obuv
předvádějící klisen plemene ČT by měli mít svazový úbor. (tj. světlé kalhoty, svazová trika -zelené
nebo modré), bílou sportovní obuv. Triko možno objednat v kanceláři SCHČT v Písku
příslušné svazové úbory

Pokud se naší výstavy zúčastníte, prosím o poslání
přihlášky na e.mail: lenka.zemanová73@seznam.cz
mob. 733 122 539 Lenka Zemanová nebo se přihlási u příslušných svazů
chladnokrevné koně Jana Voráčková 725 922 530, email: vorackovajana@seznam.cz
teplokrevné koně ing. Roman Klos 604 693 662, email: klosroman@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek je 5. 7. 2017 !!!
Za účast na této akci předem děkuji
S pozdravem MVDr. František Horník
předseda SCHKMS z.s.

