PŘIHLÁŠKA 
k výkonnostním zkouškám starokladrubských koní v roce 2020
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Do čtverečku vyznačte, ke kterým výkonnostním zkouškám vašeho koně hlásíte.
Přihlášku k výkonnostním zkouškám zašlete nejpozději do 7.9.2020 na adresu:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, č.p.1, Kladruby nad Labem 533 14
Plemenná kniha – Ing. Zuzana Šancová  		popřípadě na sancova@nhkladruby.cz

Jméno majitele koně:
Adresa:
Kontakt (tel., e-mail):
Podpis (razítko) majitele:
Předpokládaný příjezd na místo konání: datum:			hod.:
Požadavek na ustájení:			datum od:		datum do:		počet koní:
Kromě splnění podmínek svodu (příloha) požaduje Národní hřebčín Kladruby nad Labem (organizátor VZ) před složením koně předložení protokolů o vyšetření koně na infekční metritidu koní (CEM) s negativním výsledkem. U hřebce/klisny je třeba provést dvojí stěry, s odstupem min. 14 dnů, zároveň ne starší 2 měsíců k datu pořádání VZ. 
Kontakt pro přejímku koní a ustájení:
Kladruby nad Labem – zootechnička M. Musilová, zootechnik@nhkladruby.cz, 773 795 110
Slatiňany – zootechnička Ing. K. Neumannová, neumannova@nhkladruby.cz, 725 780 401

Údaje o koních přihlašovaných k výkonnostním zkouškám:
Celé jméno koně
Narozen
Míry a hmotnost koně


KVP
KVH
OH
Ohol.
Hmot.
1.






2.






3.






4.






Učitel:


Informace k průběhu disciplín pod sedlem a v zápřeži:
Celé jméno koně
Jezdec - sedlo
Jezdec - zápřež
Jméno druhého koně v páru
1.



2.



3.



4.





NUTNO VYPLNIT!!!

Disciplína C1 – výcvik:
Známky za výcvik stanoví vedoucí výcviku nebo majitel na základě posuzování uvedených užitkových vlastností v rámci celého přiměřeného výcviku.

Hodnotí se v rozmezí  1 – 10 bodů
1 – 2 body = nedostatečný
3 – 4 body = podprůměrný
5 – 6 bodů = průměrný
7 – 8 bodů = nadprůměrný
9 – 10 bodů = vynikající

Při zkouškách výkonnosti může být podle projevu hřebce a klisny provedena příslušnou komisí korekce známek za výcvik udělených vedoucím výcviku nebo majitelem.


Posuzovaná
vlastnost
Jméno koně

1.
2.
3.
4.
Temperament




Charakter ve stáji




Charakter pod sedlem




Charakter v zápřeži




Charakter při kování




Konstituce




Krmitelnost




Pracovní ochota a učenlivost







						Jméno a podpis hodnotitele:



