Propozice
II. MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA A SVOD KONÍ
PLEMENE LUSITANO V ČR 2020
Místo konání: ZH TLUMAČOV, s.p.o., Dolní 115, 76362, Tlumačov
Termín: Sobota 26.9. 2020
Pořadatel: Lusitano klub, z.s.
Ředitel výstavy: Škrabalová Petra
Kategorie koní / program: od 10:00h do cca 15:30h

● 1. Mladé klisny 1-3 leté ( ročník 2017-2019)
● 2. Klisny žádající o uchovnění - zápis do PK
● 3. Klisny s hříbaty
● 4. Hříbata ( posouzení hříbat r.2020)
● 5. Chovné klisny ( již uchovněné, v r.2020 bez hříbat)
● 6. Klisny pod sedlem 5l a starší
●
Nejlepší klisna výstavy
● 7. Valaši
● 8. Mladí hřebci 1-3 letí ( ročník 2017-2019)
● 9. Hřebci 4l a starší pod sedlem
● 10. Plemenní hřebci - předvedení na ruce či pod sedlem
●
Šampion hřebců
●
Nejlepší kůň českého chovu
●
ŠAMPION VÝSTAVY

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie při nízkém počtu koní
Klisny, které žádají o uchovnění (zápisu do PK), musí být vždy předvedeny na ruce (kategorie 2).
Pokud budete chtít některou z klisen 5+ předvést i pod sedlem, pak buď musí být předvedena ve 2
kategoriích ( kat.2+ kat.6), nebo na ruce ( kat.2) a pod sedlem pak v doprovodném programu.
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 daného výrobcem příslušné vakcíny a je v imunitě
proti influenze (chřipce koní /ne starší než 1 rok) . Poslední vakcinace byla provedena
nejpozději 7 dní před konáním svodu (přehlídky).

b) Kůň od 12 měsíců stáří musí být sérologicky vyšetřen s negativním výsledkem na
Infekční anémii koní. Vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.
c) Kůň pocházející z členské země EU musí splňovat nad rámec požadavků povinnost
vystavení veterinárního osvědčení Traces
2. Zaplacení nevratné zálohy za box na účet 290643812/ 0300
Zájemce o box hradí zálohu ve výši 1.200 Kč, zašle-li přihlášku a zároveň platbu
do 5.září 2020. Kůň účastnící se svodu je automaticky předveden na výstavě, poplatek
za výstavu již nehradí. Při platbě vždy uvádějte VS = (uvedené) Vaše telefonní číslo spolu
se slovní identifikací platby jméno koně a to v kolonce „ve zprávě pro příjemce“!!!
Boxy objednané po tomto datu budou zpoplatněny částkou 2.000kč.
3. Předváděči musí být oblečeni korektně tj. v portugalském tradičním oděvu / či v
bílém oblečení s dlouhým rukávem. Doporučená je tušírka a barevně ladící rukavice.
Koně budou předváděni na obnosku nebo ohlávce předváděcího typu či na uzdečce
a na dlouhém vodítku. Nevhodně ustrojený předváděč nebude vpuštěn do předvadiště.
(př.: kraťasy, barevné oblečení ...)

Uzávěrka přihlášek - 5. září 2020 !!!
Boxy a ustájení: V případě zájmu o ustájení vystavovaného koně si majitel objedná box ve
formuláři přihlášky a zaplatí ho jako nevratnou zálohu za účast na přehlídce a to 1.200 Kč/box na
účet Lusitano klubu z.s.
Veterinární přejímka koní proběhne v sobotu 26.9.2020 od 8:00 do 9:30 hod

Přihlášku adresujte: Škrabalová Petra, Na Pavelce 100, 763 14, Zlín
e-mail: koninka7@seznam.cz, tel.: 00420 777 953 136
Děkuji a budeme se těšit na Vaši účast :-)

