70ti denní test hřebců PK CS
SCHCS pořádá 70ti denní test pro 3 a 4 leté hřebce plemen teplokrevných sportovních koní
akceptovaných PK CS (hřebci narození v ročnících 2015 a 2016). Hřebce je možno předvést v sekci
skokově nebo drezurně zaměřené. Již na přihlášce je nutno závazně vyplnit, v rámci které sekce se
hřebec bude 70ti denního testu účastnit. Toto rozhodnutí nelze v průběhu testu měnit.
Písemné přihlášky hřebců zasílejte na sekretariát SCHCS do 15. 8. 2019! Adresa: Svaz chovatelů
slovenského teplokrevníka v ČR, z. s. Heřmánkovice 162, 549 84 e-mail: schcs@studbookcs.cz
Přijetí do testu bude podmíněno vstupním poplatkem, jehož výše je 5 000,-Kč.
Náležitosti přihlášky:
- kopie Potvrzení o původu hřebce
- RTG hřebce na CD, ne starší 12 měsíců
- RTG nutno dodat nejpozději do kontrolního dne

Výběr hřebců do testu se koná dne 30. 8. 2019 v Dobřenicích.
Program:
- prezence,
- posouzení aktuálního zdravotního stavu hřebců,
- změření hřebců,
- posouzení exteriéru a mechaniky pohybu hřebců na tvrdém podkladu.
Povinné podkování alespoň na přední končetiny.

Kontrolní den testu
Program kontrolního dne:
Předvedení hřebců ve všech disciplínách. Posuzována bude připravenost koní adekvátní ke stupni
výcviku.
Kontrolní den proběhne v Hradištku u Sadské v areálu Jezdecké školy manželů Půlpánových. Termín
konání bude upřesněn.

Ukončení testu a přehlídka hřebců a výběr hřebců do plemenitby
Proběhne v termínu 8. až 10. 11.2019 v 9.00 hodin (časový rozvrh bude upřesněn) v Hradištku u
Sadské v areálu Jezdecké školy manželů Půlpánových. Po domluvě majitele hřebce s p. Petrem
Půlpánem je možno ustájit hřebce od 7. 11. 2019 odpoledne.
Hřebci obou sekcí skokové i drezurní budou předvedeni na tvrdém podkladu k posouzení mechaniky
pohybu, ve skoku ve volnosti a v drezurní úloze. Hřebci skokové sekce rovněž na parkuru (viz příloha).
Hodnocení provede pětičlenná komise. U hřebců skokové sekce se především hodnotí skokové vlohy,
síla a dynamika odrazu, pružnost, technika končetin, styl skoku a práce hřbetu.
U hřebců sekce drezurní se především hodnotí mechanika a uvolněnost pohybu, prostupnost,
ohebnost a rovnováha koně soustředěnost, reakce na pomůcky a předpoklad k výkonu. Při skoku ve
volnosti pak ochota a charakter hřebce, neabsolvování nebo shození překážky není v této sekci není
důvodem k jeho vyřazení.

