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přihláška

Jubilejní XXX. Národní přehlídku koní plemene Shagya arab

Místo konání:

Resort Zduchovice, Zduchovice 65, 262 63 Zduchovice

Pořadatel:
Termín:

Svaz chovatelů Shagya Araba v České republice, z.s.
Sobota 30. července 2022
Pátek 29.7.2022 - Zápisy klisen, Výkonnostní zkoušky klisen – pod sedlem
- Přednáška na téma : Vytrvalostní sport – Ing. M.Novotná
Neděle 31.7.2022 - Sportovní soustředění s Doc. Ing. M.Maršálkem
Mladí koně od 10:00 hod. / Plemenní hřebci a klisny od cca 12:30 hod.
proloženo doprovodným programem s ukázkami využití Shagya arabských koní

Program:

Mladí hřebci 1 letí /ročník 2021/
Mladí hřebci 2 letí /ročník 2020/
Mladí hřebci 3 letí /ročník 2019/
Hřebci 4 až 5 letí /ročníky 2018 a 2017/
Hřebci 6 letí a starší
Mladé klisny 1 leté /ročník 2021/
Mladé klisny 2 leté /ročník 2020/
Mladé klisny 3 leté /ročník 2019/
Mladé klisny 4 leté /ročník 2018/
Plemenní hřebci akceptováni Svazem chovatelů Shagya araba
Plemenné klisny a klisny 5 až 7- leté
Plemenné klisny a klisny 8 až 11- leté
Plemenné klisny a klisny 12 leté a starší
(Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie např. při nízkém počtu koní)
Kategorie:

Podmínky pro předvádění koní:
1.
Dodržení veterinárních podmínek:
a. ke každému koni musí být při přejímce předložen průkaz koně, kde je uvedeno, že kůň byl
vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem příslušné vakcíny a je v imunitě proti
influenze (chřipce koní /ne starší 12 měsíců). Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7
dní před konáním svodu (přehlídky).
b. koně nad 12 měsíců stáří musí být laboratorně vyšetřeni s negativním výsledkem na infekční
anemii, vyšetření nesmí být starší 12 měsíců. O výsledku vyšetření je veterinářem proveden
zápis do průkazu koně, včetně čísla protokolu.
2.
Zaplacení startovného a ustájení (boxu) na účet 1301346309/0800.
Člen a přispívající člen „Svazu“ hradí za účast na přehlídce 300,- Kč, nečlen 500,- Kč,
zašle-li přihlášku a zároveň platbu do 20.června 2022.
Při zaslání přihlášky po 20.6.2022, ale nejpozději do 25.6.2022 je sazba za účast na přehlídce
dvojnásobná - to znamená řádný a přispívající člen 600,-Kč, nečlen 1000,-Kč.
Koně, kteří budou přihlášeni později tj. po 25.6.2022 nebudou uvedeni v katalogu přehlídky.
Majitelé předvádějících koní obdrží katalog k „Výstavě“ při prezenci v místě přehlídky zdarma.
Forma úhrady převodem na bankovní účet Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s.
Při platbě vždy uvádějte VS=(uvedené) Vaše telefonní číslo spolu se slovní identifikací platby
(např. příjmení majitele, jméno koně a to v kolonce „ve zprávě pro příjemce“)!!!

3. Vystavovaní plemenní hřebci a hřebci nad 2 roky se předvádějí výhradně na stihlovém udidle!
Hříbata ročníku 2022 budou v celém areálu i při předvádění s matkami vedena na ohlávce, volný
pohyb hříbat v celém areálu není možný.
Předváděči musí být oblečeni korektně tj. bílém oblečení včetně obuvi a bez pokrývky hlavy.
Nevhodně ustrojený předváděč nebude vpuštěn do předvadiště. (př.: kraťasy, barevné oblečení …)

Boxy a ustájení:
V případě zájmu o ustájení vystavovaného koně si majitel objedná box ve formuláři přihlášky a zaplatí ho
zároveň s poplatkem za účast na přehlídce a to 850,- Kč/box na den + 250,-Kč za úklid boxu po ukončení
akce.
Celkem tedy nutno uhradit za jeden den (např. Pá, So, Ne) - celkovou částku 1100,- Kč
za dva dny (Pá+So, So+Ne)
- celkovou částku 1950,-Kč
za tři dny (Pá+So+Ne)
- celkovou částku 2800,-Kč
Cena za ustájení nám byla v letošním roce navýšena vzhledem k vzniklé aktuální situaci.

Veterinární přejímka koní proběhne: v pátek 29.7.2022 od 12:00 do 20:00 hodin
v sobotu 30.7.2022 od 7:30 do 9:00 hodin

Ubytování: možno zajistit na ………………………prosím doplň………………………
Doporučujeme všem zájemcům o přehlídku si rezervovat a uhradit box současně s přihláškou.
Z důvodu bezpečnosti bude pohyb koní možný pouze ve vyhrazeném prostoru. Rovněž nebude
dovoleno si kdekoli v areálu stavět ohrádky atd… !!!

!!!!!!!!!!

Uzávěrka přihlášek – 20.června 2022

!!!!!!!!!!

Přihlášku adresujte: Nosková Michaela, Trněný Újezd 2, 273 28 Zákolany
E-mail:
shagyaarab.org@seznam.cz

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast

Zápis klisen do PK (eventuálně předvýběr hřebců) je nutno hlásit předem a zaslat písemnou žádost na
adresu Ing. B. Kytlicová, Dolní Smržov 8, 679 61 Letovice, nebo na email: shagyaarab.pk@seznam.cz,
v kopii na shagyaarab.org@seznam.cz.
Potřebný „formulář“ najdete na stránkách „Svazu“ - www.shagyaarab.org v sekci „DOKUMENTY“ –
ke stažení).
Přihlášku k zápisu klisen nebo eventuálně přihlášku k předvýběru hřebce je nutné zaslat z organizačních
důvodů také nejpozději do 20.6.2022.
Zápisy proběhnou v pátek dne 29.7.2022. Čas zápisu bude majitelům přihlášených koní včas
upřesněn (záleží na počtu přihlášených koní). Poplatky za zápis klisny nebo předvýběr hřebce jsou podle
platného Sazebníku poplatků pro rok 2022, který je ke stažení na www.shagyaarab.org.
Klisny (hřebci) členů a přispívajících členů „Svazu“, které se v pátek zúčastní zápisu do PK (předvýběru),
budou mít zápis (předvýběr) zdarma pouze při účasti těchto koní na sobotní přehlídce.

Výkonnostní zkoušky klisen (pod sedlem)
I letošní rok nám vybraný areál pro přehlídku umožňuje uspořádat Výkonností zkoušky pro klisny - pod
sedlem a to v pátek 29.7.2022. Zkoušky výkonnosti klisen nejsou povinné, ale pokud se úspěšně
absolvují, slouží ke zvýšení chovné hodnoty klisny se záznamem do PK.
Zkoušky nejsou věkově omezené, ale pouze 4leté klisny mají nárok na získání Národní dotace od Mze do
výše 7000,-Kč, a to po úspěšném absolvování Výkonnostní zkoušky a zápisu klisny do PK.
Případné zájemce prosíme o zaslání Přihlášky k výkonnostním zkouškám („formulář“ na
www.shagyaarab.org v sekci „DOKUMENTY“- ke stažení) na adresu Ing. B. Kytlicová, Dolní Smržov 8,
679 61 Letovice, nebo na e-mail : shagyaarab.pk@seznam.cz, v kopii na shagyaarab.org@seznam.cz.
Veškeré informace k Výkonnostním zkouškám Vám poskytne Ing.Kytlicová – tel. 605309132.
Také z organizačních důvodů je nutné i tuto přihlášku zaslat nejpozději do 20.6.2022.
Po obdržení přihlášky budou zájemcům zaslány přesné propozice výkonnostních zkoušek. Pro členy a
přisp.členy 4 letých klisen, kteří se zároveň zúčastní s klisnou přehlídky a mají splněny všechny
závazky vůči „Svazu“, budou výkonností zkoušky klisen zdarma. Pro ostatní zájemce platí sazba dle
platného Sazebníku pro rok 2022. Odpovědi na případné dotazy týkající se VZ klisen budou řešeny přes
svazový email - shagyaarab.org@seznam.cz

Sportovní soustředění - v neděli 31.7.2022 od 8:00 do cca16:00 hodin proběhne sportovní soustředění s Doc.Ing.M.Maršálkem zaměřené na základy drezúry a parkuru . Soustředění bude obsahovat teoretickou a následně praktickou část, které se můžete zúčastnit s vlastním koněm, ale pouze plemene ShA
(možno i valach). Praktická část bude ukončenou drezúrní úlohou nebo parkurem. Soustředění pro členy
„Svazu“ a účastníky přehlídky je zdarma. Počet účastníků s vlastním koněm je omezený, proto je nutné
svoji účast potvrdit telefonicky u Ing. Kytlicové – 605309132 a také písemně v přiložené přihlášce. Veškeré potřebné další informace k tomuto soustředění Vám poskytne Ing,Kytlicová na uvedeném telefonním čísle.

Přihláška na Jubilejní XXX. Národní přehlídku koní plemene Shagya arab
Resort Zduchovice, Zduchovice 65, 262 63 Zduchovice, dne 30.7.2022
Jméno koně a datum nar.
Číslo průkazu koně a výžeh
Rodina:
Kategorie:
Chovatel:
Majitel vč. adresy:
Reg.číslo hospodářství
+(adresa ustájení koně)
Telefon, e-mail:
Poznámka:

Původ koně včetně 2 generace :
OTEC

OTEC

MATKA

MATKA

OTEC

MATKA

Žádám box : ANO / NE ,

Startovné (zaškrtněte):

ustájení - přehlídka(zaškrtněte):

do 20.6.2022
po 20.6.2022

člen 300,- Kč
člen 600,- Kč

pátek + sobota 1.950,sobota 1.100,pá+so+ne 2800,-Kč

nečlen 500,- Kč
nečlen 1000,- Kč

Zaplaceno převodem na b.účet dne : ………………………celkem uhrazeno:…………………….
(Kopii platby prosím přiložte k přihlášce)
Žádám o zápis klisny do PK na přehlídce (nutno přiložit kopii žádosti)

ANO

/

NE

Žádám o výkonnostní zkoušky klisny pod sedlem na přehlídce (přiložit kopii žádosti) ANO /

NE

Mám zájem o nedělní soustředění s koněm včetně ustájení na neděli
pod vedením Doc.Ing. M.Maršálka

NE

ANO /

Souhlasím se zveřejněním výše uvedených údajů v katalogu přehlídky, ve výsledkovéé listině a při
komentáři na přehlídce (zaškrtněte !).

