3. ČERVNA 2017

AMHC CZECH INTER CUP
2017

AMERICAN MINIHORSE CLUB CZECH REPUBLIC

American MiniHorse Club České republiky Vás s radostí zve na

AMHC Czech Inter Cup 2017
Propozice

sobota 3.června 2017

Výstava je schválena AMHA
Začátek: 8.30 hod
Tato výstava je povolena a schválena AMHA, a proto se bude řídit pravidly
American Miniature Horse Association (AMHA). Všichni přihlášení koně
musí být zaregistrováni u AMHA.
Všichni vystavovatelé se speciálními potřebami jsou vítáni.
Karty na zhodnocení rozhodčích budou k dispozici v kanceláři na místě
konání výstavy. Karty jsou vyplňovány na základě dobrovolné volby.
Rozhodčí

Karen Hamilton-Smith / AMHA rozhodčí UK
Wayne G.Hipsley, BSc.,MSc./AMHA senior rozhodčí USA
Umístění bude od každého rozhodčího vyhlášeno a počítáno
odděleně.
Manažer výstavy
Stephanie van Schie
Oficiální fotograf výstavy
Martina Buriánová
Pouze ona a její tým má výhradní práva na pořizování fotografií z výstavy .
Uzávěrka: 1.května 2017
Měření
Pátek 2. června : 17.00-18.00 hod (později jen na vyžádání)
Sobota 3.června : 7.00 – 7.45 hod
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Prostory pro výstavu a zázemí:
krytá hala
Výstava se koná v místě :
Jezdecké centrum Královický Dvůr, Královice 91, 274 01 Slaný
Česká republika
GPS: 50.2630539N, 14.0569333E
Website: www.kralovickydvur.cz
E-mail: lenka.hola@kralovickydvur.cz
Phone: 00420 724 381 715
Psi jsou povoleni pouze na vodítku.
Kouření v hale i stájích je přísně zakázáno!
Barvení kopyt je povoleno pouze na podlaze areálu stáje s ochrannou
podložkou pod kopyty.
______________________________________________________________
Každý majitel/ vystavovatel sám odpovídá za to, že se včas dostaví do své
třídy. Není povinností pořadatele ohlašovat začátek tříd do areálu stáje.
______________________________________________________________
Kontakty :
Pořádající klub
Manažer výstavy
Sekretář výstavy
Stevard v kruhu
Stevard u vstupu
Hlasatel
Měření
Oficiální fotograf
Veterinární dozor
Podkovář

AMHC z.s.
American
Minihorse Club
Stephanie van
Schie
Marcela Filip
Femke De Mey
Herbert Klumpes
Táňa Bruková
Femke De Mey
Martina Buriánová
MVDr Jiří Hrdina
Karel Benc

info@amhc.cz
www.amhc.cz
showmanagerintercup@gmail.com
info@amhc.cz

cavallino@ambition.cz
telefon: 728 194 734
telefon: 773 693 693
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Ocenění:

1.-6.místo

Trofeje/ceny: Champions, Reserve Champions, Supreme
Více informací o třídách naleznete na našich webových stránkách
http://www.amhc.cz/products/amhc-czech-inter-cup-2017/
______________________________________________________________
Poplatky:
Poplatky za třídu
Poplatek pro AMHA,
za 1koně a 2 rozhodčí

Členové AMHC
100 CZK

Nečleni
100 CZK

Třída – za 1koně
Junior třída
Box od pátku-soboty
vč. 1 balení podestýlky
Box – každá další noc

650 CZK
400 CZK
600 CZK

750 CZK
500 CZK
600 CZK

300 CZK

300 CZK

1 ks podestýlky navíc
1 showstand

287 CZK
400 CZK

287 CZK
500 CZK

(jednorázový popl.)

Uzávěrka přihlášek: 1. května 2017
Po tomto datu se přihlašovací poplatek zvyšuje o 625 CZK za koně a 125
CZK za třídu.
Občerstvení
Bude k dispozici v jezdeckém areálu http://kralovickydvur.cz/1/restaurace/14fotogalerie#clanek. Parkování v areálu je zdarma.Možnost platit platební
kartou.
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Pravidlo dvou minut
Bude dodržováno pravidlo dvou minut na vstup do kruhu, dle AMHA pravidel
(GR-045B)
Vrácení vstupních poplatků
Vstupní poplatky budou vráceny POUZE na základě písemného, veterinárním
lékařem potvrzeného osvědčení o nemoci nebo zranění přihlášeného koně.
Ustájení a sponzorské dary jsou nevratné. Pokud za sebe vystavovatel najde
náhradu, pak ta bude přijata bez dalších poplatků.
Oficiální fotograf
Paní Martina Buriánová je oficiálním fotografem výstavy 2017 AMHC Czech
Inter Cup. Pouze ona a její tým mají výhradní právo pořizovat fotografie
z výstavního kruhu a z prostoru pro vítěze. Jakýkoliv jiný profesionální
fotograf s vyjímkou médií, který bude zpozorován ,že pořizuje snímky
z prostoru jezdecké haly a stájí bude požádán o ukončení focení a vymazání
snímků.
Veterinární požadavky
Každý kůň musí být vybaven platným průkazem koně. Průkaz koně bude
kontrolován při měření koně Koně nad 12 měsíců stáří musí být laboratorně
vyšetřeni s negativním výsledkem na infekční anemii, vyšetření nesmí být
starší 6 měsíců.
Koně musí být v imunitě proti influenze (chřipce koní) dle vakcinačního
schématu stanoveného výrobcem příslušné vakcíny, přičemž poslední
vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním dané akce.
Každý kůň ze zahraničí musí být zapsán do Evropského veterinárního
systému TRACES. Pro další informace se zeptejte svého veterinárního lékaře.
Majitelé jsou sami zodpovědní za znalost a dodržování všech veterinárních
pravidel a zákonů pro převoz a vystavování koní v roce 2017. Prosím, zeptejte
se Vašeho ošetřujícího veterinárního lékaře na podrobnosti.
Amatér & Junior
Amatér nebo junior se musí prokázat svou platnou amatérskou nebo
juniorskou kartou. Žádost o amatérské nebo juniorské karty / členství bude
k dispozici ve výstavním stanu na místě konání.
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Týrání zvířat
Kruté nebo nehumánní zacházení se zvířaty v kruhu, stáji nebo prostoru
výstavy je přísně zakázáno. Používání stimulantů, sedativ a jiných zakázaných
látek je striktně zakázáno.
Oděv
Všichni vystavovatelé pohybující se v kruhu by měli být do jednotlivých tříd
vhodně ustrojeni. Nevhodný oděv je: tričko, šortky , boty s otevřenými
špičkami. Vedení výstavy si vyhrazuje právo požádat každého, kdo nebude
vhodně oblečen, o nápravu předtím, než vstoupí do kruhu.
Odpovědnost
Organizátoři akce a sponzoři nenesou žádnou odpovědnost za nehody, škody
způsobené na majetku a zdraví, ani ztráty osobního majetku. Každý si za sebe
a své zvíře odpovídá sám.
Měření
Všichni koně musí být změřeni před vstupem do kruhu. Vydané roční platné
karty míry koní nebudou akceptovány. Pro správnou identifikaci musí být při
měření předložen originál nebo barevná kopie obou stran AMHA
registračního certifikátu. V opačném případě nebude kůň změřen a nebude do
soutěže vpuštěn. Vystavovatelský balíček a číslo obdrží vystavovatel po
měření.
Věkové rozdělení a maximální výška
Hříbata nepřesáhnou 30 inch
Ročci nepřesáhnou 32 inch
Dvouletí nepřesáhnou 33 inch
Senior – tříletí a starší nepřesáhnou 34 inch
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Senior hřebci
Majitelé AMHA senior hřebců (3letí a starší) musí s přihláškou zaslat
vyplněné Osvědčení na kryptorchismus podepsané veterinárním lékařem vč.
č. veterinární..licence.
Osvědčení je k dispozici na webových stránkách AMHA.
http://amha.org/docs/default-source/pdf-files-from-originalwebsite/vetstallion02CF8244B52048.pdf
Přihlášky
Přihlášky najdete na stránkách http://www.amhc.cz/products/amhc-czechinter-cup-2017/.
Všechny amatérské a juniorské přihlášky musí být zaslány včetně kopie platné
amatérské/juniorské karty.
Každá přihláška musí být doplněna kopií přední a zadní stránky AMHA
registračního certifikátu koně.
Přihláška každého senior hřebce musí být zaslána včetně Osvědčení na
kryptorchismus podepsané veterinárním lékařem,vč. jeho licenčního čísla.
Zdali je kůň valach, musí být toto vyznačeno na jeho AMHA registračním
certifikátu.
Pokud vystavovatel v AMHA amatérských třídách není shodný s majitelem
koně vyznačeného na AMHA registračním certifikátu, tak prosím zašlete se
svoji přihláškou vyplněnou kopii AMHA smlouvy o pronájmu koně ( AMHA
Lease Authorization). V případě jakýchkoli problémů s online přihláškou
prosím kontaktujte správce webu na info@amhc.cz
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Ustájení
Ustájení od pátku do soboty : 600 CZK / 1 box včetně 1 balení hoblin
Stáje jsou k dispozici od 14.00 hodin v pátek do 22.00 hodin v sobotu.
Dřívější příjezd nebo pozdější odjezd i v jiné dny je možný po dohodě. Noc
navíc 300 CZK, hobliny navíc 1 balení 287 CZK
Stáje jsou zcela nové a jsou spojeny s jezdeckou halou, kde se bude konat
výstava .Hotel a restaurace jsou vzdáleny jen několik kroků .

Ubytování
Ubytování je k dispozici v jezdeckém areálu . Hotel nabízí – jedno/dvou/tří a
čtyř lůžkové pokoje . Ceny se pohybují od 500 CZK bez snídaně nebo 600
CZK se snídaní, více info na http://www.kralovickydvur.cz/2/ubytovani/11cenik#clanek
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*Oznámení: Měna v České republice je česká koruna, v jezdeckém areálu
můžete platit v Eurech, ale vrácené peníze budou v českých korunách. Možno
platit také kreditní kartou.

Další možnosti ubytování
Hejtmanský Dvůr : http://www.hhd.cz/en/
Hotel Pod Sluncem: http://www.hotelpodsluncem.cz/
Pension Union: http://www.pensionunion.cz/
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Seznam tříd sobota 3. června 2017
začátek v 8:30 hodin
1. Junior Hunter
2. Hunter
3. Junior Jumper
4. Open Jumper
5. Amateur Jumper
6. AOTE Junior klisny Lvl 1
7. AOTE Senior klisny Lvl 1
8. Amateur Junior klisny Lvl 1
9. Amateur Senior klisny Lvl 1
10. AOTE Junior klisny Lvl 2
11. AOTE Senior klisny Lvl 2
12. Amateur Junior klisny Lvl 2
13. Amateur Senior klisny Lvl 2
14. Classic Pleasure Driving 32“ a méně
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15. Grand a rezervní grand amatérský šampion klisen ( koně
umístění na 1. a 2. místě v třídách 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12.13 )
16. Junior Classic Pleasure Driving
17. Amateur Classic Pleasure Driving
18. Clasic Pleasure Driving přes 32“ do a včetně 34“
19. Grand a rezervní grand šampion Classic Pleasure Driving (
koně umístění na 1. a 2. místě v třídách 14, 16, 17,18 )
20. AOTE Junior valach Lvl 1
21. AOTE Senior valach Lvl 1
22. Amateur Junior valach Lvl 1
23. Amateur Senior valach Lvl 1
24. AOTE Junior valach Lvl 2
25. AOTE Senior valach Lvl 2
26. Amateur Junior valach Lvl 2
27. Amateur Senior valach Lvl 2
28. Grand a rezervní amatérský grand šampion valachů ( koně
umístění na 1. a 2. místě v třídách 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27 )
29. AOTE Junior Stallions Lvl 1
30. AOTE Senior Stallions Lvl 1
31. Amateur Junior Stallions Lvl 1
32. Amateur Senior Stallions Lvl 1
33. AOTE Junior Stallions Lvl 2
34. AOTE Senior Stallions Lvl 2
35. Amateur Junior Stallions Lvl 2
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36. Amateur Senior Stallions Lvl 2
37. Open třída kostýmů **
38. Country Pleasure Driving 32“ a méně
39. Grand a rezervní amatérský grand šampion hřebců ( koně
umístění na 1. a 2. místě v třídách 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36 )
40. Junior Country Pleasure Driving
41. Amateur Country Pleasure Driving
42. Country Pleasure Driving přes 32“ do a včetně 34“
43. Grand a rezervní grand šampion Country Pleasure Driving (
koně umístění na 1. a 2. místě v třídách 38, 40 ,41,42)
44. Versatility
45. Odstávčata - klisny ( Hříbata dost stará na to, aby mohla být
vystavována v kruhu bez matky )
46. Roční klisny 28“ a méně
47. Roční klisny přes 28“ do a včetně 30“
48. Roční klisny přes 30“ do a včetně 32“
49. Dvouleté klisny 29“ a méně
50. Dvouleté klisny přes 29“ do a včetně 31“
51. Dvouleté klisny přes 31“ do a včetně 33“
52. Grand a rezervní amatérský grand šampion junior klisen (koně
umístění na 1. a 2. místě v třídách 45, 46, 47, 48, 49,50,51 )
53. Junior Showmanship 13 - 18 let
54. Junior Showmanship 8 - 12 let
55. Junior se speciálními potřebami vystavující klisnu nebo valacha
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56. Dospělý se speciálními potřebami vystavující klisnu
57. Dospělý se speciálními potřebami vystavující hřebce nebo valacha
58. Junior Showmanship 7 let a mladší
59. Amatér Showmanship
60. Open Roadster
61. Junior Single Pleasure Driving
62. AOTE Single Pleasure Driving
63.Single Pleasure Driving 32” a méně
64.Single Pleasure Driving přes 32” do a včetně 34”
65. Grand a rezervní grand šampion Single Pleasure Driving ( koně
umístění na 1. a 2. místě v třídách 61 62,63,64 )
66. Odstávčata - valaši ( Hříbata dost stará na to, aby mohla být
vystavována v kruhu bez matky )
67. Roční valaši
68. Dvouletí valaši
69.Grand a rezervní grand šampion junior valachů ( koně umístění
na 1. a 2. místě v třídách 66,67,68)
70. Odstávčata - hřebci ( Hříbata dost stará na to, aby mohla být
vystavována v kruhu bez matky )
71. Roční hřebci 28” a méně
72. Roční hřebci přes 28” do a včetně 30”
73. Roční hřebci přes 30” do a včetně 32”
74. Dvouletí hřebci 29” a méně
75. Dvouletí hřebci přes 29” do a včetně 31”
76. Dvouletí hřebci přes 31” do a včetně 33”
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77. Grand a rezervní grand šampion junior hřebců ( koně umístění
na 1. a 2. místě v třídách 70, 71, 72, 73, 74,75,76 )
78. Liberty
79. Adult Showmanship
80. Junior 13 – 18 let vystavující valacha
81. Junior 12 let a méně vystavující valacha
82. Junior 13 - 18 let vystavující klisnu
83. Junior 12 let a méně vystavující klisnu
84. Senior klisny 28” a méně
85. Senior klisny přes 28” do a včetně 30”
86. Senior klisny přes 30” do a včetně 32”
87. Senior klisny přes 32” do a včetně 34”
88. Grand rezervní grand šampion senior klisen ( koně umístění na
1. a 2. místě v třídách 84,85,86,87 )
89. Junior Halter Obstacle
90. Amateur Halter Obstacle
91. Open Halter Obstacle
92. Junior Obstacle Driving
93. Open Obstacle Driving

94. Senior valaši 30” a méně
95. Senior valaši přes 30”do a včetně 32”
96. Senior valaši přes 32” do a včetně 34”
97. Grand a rezervní grand šampion senior valachů ( koně umístění
na 1. a 2. místě v třídách 94,95,96 )
98. Potomci klisny **
99. Potomci otce **
100. Klisna a hříbě **
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101. Barevné klisny (omezeno pouze na Pinto a Appaloosa)
102. Jednobarevné klisny (omezeno pro jednobarevné koně)
103. Barevní hřebci a valaši (omezeno pouze na Pinto a Appaloosa)
104. Jednobarevní hřebci a valaši (omezeno pouze na jednobarevné
koně)
105. Senior hřebci 28” a méně
106. Senior hřebci přes 28” do a včetně 30”
107. Senior hřebci přes 30” do a včetně 32”
108. Senior hřebci přes 32” do a včetně 34”
109. Grand a rezervní grand šampion senior hřebců (koně umístění
na 1. a 2. místě v třídách 105,106,107,108 )
110. AMHC JUNIOR VÝSTAVY ( junior, který vystavoval během
výstavy a udělal největší dojem na rozhodčí ) **
111. AMATÉR HALTER ŠAMPION ŠAMPIONŮ ( koně /Grand
šampioni umístění na 1. místě ve třídách 15,28,39 ) **
112. OPEN HALTER ŠAMPION ŠAMPIONŮ ( koně /Grand
šampioni umístění na 1. místě ve třídách 52,69,77,88,97,109 ) **

**nebodované třídy
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