Česká jezdecká federace
ÚEK Slatiňany

PŘEHLED
O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2006

CS

Obsah
1.
2.

3.
4.

5.

6.

ÚVOD .......................................................................................................................................................................................3
Metodika ..................................................................................................................................................................................4
2.1. Hodnocení koní.............................................................................................................................................................4
2.2. Hodnocení plemenných hřebců ..................................................................................................................................5
Statistika ..................................................................................................................................................................................6
Abecední seznam koní startujících v roce 2006 ....................................................................................................................7
4.1. Abecední seznam koní startujících v roce 2006 (min. 3 starty) ...............................................................................8
4.2. Abecední seznam koní startujících ve spřežení v roce 2006.................................................................................154
Žebříčky nejlepších koní startujících v roce 2006 ............................................................................................................157
5.A.1. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce 2006 (min. 6 startů) ...................................................158
5.A.2. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce 2006 - čtyřletí (min. 6 startů) ....................................165
5.A.3. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce 2006 - pětiletí (min. 6 startů) ....................................168
5.A.4. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce 2006 - šestiletí (min. 6 startů) ...................................172
5.B.1. Žebříček nejlepších koní v drezurních soutěžích v roce 2006 (min. 6 startů) ....................................................176
5.B.2. Žebříček nejlepších koní v drezurních soutěžích v roce 2006 - pětiletí (min. 6 startů) .....................................179
5.B.3. Žebříček nejlepších koní v drezurních soutěžích v roce 2006 - šestiletí (min. 6 startů) ....................................180
5.C.1. Žebříček nejlepších koní v soutěžích všestrannosti v roce 2006 (min. 3 starty) .................................................181
5.C.2. Žebříček nejlepších koní v soutěžích všestrannosti v roce 2006 - pětiletí (min. 3 starty) ..................................184
5.C.3. Žebříček nejlepších koní v soutěžích všestrannosti - šestiletí (min. 3 starty) .....................................................185
5.D.1. Kriterium mladých koní - skoky - hřebci - přehled vítězů finále.........................................................................186
5.D.2. Kriterium mladých koní - skoky - klisny - přehled vítězek finále .......................................................................187
5.D.3. Kriterium mladých koní drezura - přehled vítězů finále .....................................................................................188
5.D.4. Kriterium mladých koní ve všestrannosti..............................................................................................................188
Vyhodnocení plemenných hřebců je uvedeno formou žebříčků dle ASH a IRSH (viz metodika) ..............................189
6.1. Žebříček nejlepších plemeníků ve skokových soutěžích dle ASH v roce 2006 (min. 7 potomků).....................190
6.2. Žebříček nejlepších plemeníků ve skokových soutěžích dle ASH v roce 2006 (5 - 6 potomků) ......................192
6.3. Přehled plemeníků s jejich potomky startujícími ve skokových soutěžích v roce 2006 (min. 5 potomků)......193
6.4. Žebříček nejlepších plemeníků ve skokových soutěžích dle ASH za období 1991 - 2006 (min. 7 potomků) ...243
6.5. Žebříček plemeníků dle IRSH ve skokových soutěžích v roce 2006 (min. 7 potomků) .....................................250
6.6. Žebříček nejlepších plemeníků v drezurních soutěžích dle ASH v roce 2006 (min. 5 potomků)......................250
6.7. Žebříček nejlepších plemeníků v drezurních soutěžích dle ASH v období 1991 - 2006 (min. 7 potomků) ......251
6.8. Žebříček nejlepších plemeníků v soutěžích všestrannosti za léta 2005 a 2006 (min. 5 potomků) ....................253
6.9. Žebříček otců matek ve skokových soutěžích v roce 2006 (min. 7 potomků) .....................................................254
6.10. Žebříček otců matek dle ASH ve skokových soutěžích v období 1991 - 2006 (min. 7 potomků) ......................257

