Vážení majitelé,
SCHČT Vám blahopřeje k postupu Vaší klisny do finále soutěže skoku ve volnosti na
základě umístění v oblastním kole a tímto Vás zveme na celostátní finále této soutěže.

1. Základní ustanovení:
Pořadatel: Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s.
Místo konání: ZH Tlumačov
Datum konání: 25.3.2017 (10,00 hod.- zahájení vlastní soutěže)

2. Podmínky účasti:
Klisny, které absolvovaly kvalifikační kola soutěže vyhlášené SCHČT.
Konečnou nominaci do finále schvaluje předsednictvo ČT (chovatelská komise).

3.Technické podmínky zkoušky:
a) Mechanika pohybu na ruce (krok, klus) koef. 0,4
b) Skok ve volnosti: 1. kolo 120cm
2. kolo 130cm
3. kolo 140cm koef. 0,6
Soutěž probíhá na skokové řadě dle zkušebního řádu SCHČT (7,2 – 7,5 m,
vzdálenost je možno v tomto rozmezí posunout), hodnotí se provedení skoku. V
každém kole max. 1 oprava (shození překážky nebo zastavení) s odpočtem 2
bodů. Klisna nemůže pokračovat výše, aniž by bezchybně absolvovala výšku
nižší. Třetí neposlušnost zkoušku ukončuje.

4. Ocenění, odměna:
 Vítězka soutěže ve finále se stává „Šampionkou ČR SCHČT skoku ve
volnosti“.


Finanční odměna ve finále z prostředků SCHČT pro majitele prvních
pěti umístěných klisen ve výši: 15.000,- Kč/1.místo, 10.000,- Kč/2.místo,
5.000,- Kč/3.místo, 3.000,- Kč/4.místo a 2.000,- Kč/5.místo.



Klisny, které se umístily do 3.místa ve finále ČR Soutěže skoku ve
volnosti mají nárok požádat o zařazení do akceleračního programu ČT



SCHČT poskytuje příplatek na dopravu klisen do Tlumačova a
zpět v rozsahu do 7 Kč za km na klisnu včetně DPH. Maximálně však
21 Kč za km (dle denního záznamu vozidla – stazka). Tento příplatek
se poskytuje pouze v případě zajištění dotačních příspěvků.



SCHČT hradí ustájení klisen 24.-25. března 2017
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5. Hodnotící komise:
Hodnotící komise ve finále je pětičlenná, jmenuje ji chovatelská komise
SCHČT.
Hodnotí se známkami v rozsahu 1 – 10 bodů, v 0,5 bodové stupnici.
U zkoušky b) se ve finále hodnotí veřejně terčíkem, v případě rovnosti známek
vítězí klisna, která má nejvyšší známku ve 3. kole, při shodném výsledku i po
této skutečnosti, rozhodne vyšší známka v kole druhém. Pořadí startujících
musí být určeno losem.

6. Úbor a výstroj:
Každý majitel si zajistí předvedení svého koně. Majitelům budou k dispozici
svazoví předvaděči. Předvádí se ve svazovém úboru (mikina, tričko), bílé
kalhoty, nízká bílá sportovní obuv (mikinu a tričko) možno objednat na
sekretariátu SCHČT – e-mail: info@schct.cz, tel.: 777 319 632.
Koně na uzdečce s otěží. Bandáže nebo chrániče jsou povoleny (na předních
nohou) pouze u zkoušky B. Postupová řada bude k dispozici 24.3 2017 – 16,00 –
18,00 hod. Před soutěží 25.3.2016 již nebude vstup do haly povolen.

7. Všeobecné údaje:
V případě neúčasti Vaší klisny oznamte toto neprodleně na tel.: 777 319 632,
nejpozději však do 21.3.2017 (možnost pozvání náhradnice).
Peněžité plnění - startovné: 300,- Kč / kůň
Prezentace: v sobotu 25.3.2017 do 8,30 hod. v zasedací místnosti
ZH Tlumačov
Schůzka s majiteli klisen: v 9.00 hod., současně proběhne losování pořadí
soutěžících klisen.
Začátek soutěže: 10,00 hod.
Ostatní náklady spojené s účastí hradí majitel klisny. Pořadatel neručí za
případné poškození věci, úrazy koní a diváků v průběhu soutěže.
Možnosti nejbližšího ubytování (zajistí si každý sám):
Hotel Společenský dům Baťov, Tylova 727 Otrokovice, tel.: 577 650 111,
e-mail: recepce@spolecenskydum.cz www.hotel-batov.cz
Ubytovna a penzion Morava, Moravní 958, Otrokovice, tel.: 577109349,
e-mail: recepce@komplexmorava.cz www.komplexmorava.cz
Penzion Oáza, Moravní 959, Otrokovice, tel.: 577925713, 724903348
e-mail: oaza.smo@tiscali.cz www.pension-oaza-otrokovice.cz

8. Veterinární předpisy:
Podle platných směrnic SVS ČR platné od 1.1.2017, kterými se stanoví
veterinární podmínky pro přemísťování koní.
Nesmí být porušován zákon č.246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a
platné předpisy, stanovující podmínky pro přepravu zvířat.
Soutěž je v souladu s řádem ASCHK ČR pro ochranu zvířat při veřejném
vystoupení, nebo svodu zvířat (č.j.34969/2007-10001).

Nezapomeňte s sebou přivézt Průkaz koně, Potvrzení o původu koně!
Karel Růžička
místopředseda SCHČT

POTVRZENÍ ÚČASTI DO 21.3.2017
TEL.:+420 777319632; E-MAIL: INFO@SCHCT.CZ ; WWW.SCHCT.CZ
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