Zásady pro soutěže
Kritérium mladých koní
v roce 2019
I.

OBECNÉ ZÁSADY
Kritérium mladých koní (dále jen KMK) je vypsáno v souladu se šlechtitelskými
programy uznaných chovatelských sdružení pro teplokrevná plemena koní. Jedná
se o chovatelské soutěže čtyř- až šestiletých koní v klasických disciplínách
jezdeckého sportu (t.j. skokové soutěže a drezura). Účelem je testování užitkových
vlastností mladých plemenných koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti, s využitím
výsledků pro kontrolu dědičnosti, v průběhu sportovní sezony na vybrané části
populace. KMK 2019 zajišťuje Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z.s.
(dále jen ASCHK), která je uznaným chovatelským sdružením (ÚCHS) pro českého
teplokrevníka ve spolupráci s UCHS pro plemena kůň Kinský (KK), slovenský
teplokrevník (CS), moravský teplokrevník (MT) a český trakénský kůň (ČTK). Pro
KMK 2019 byla ustanovena pracovní komise KMK složená ze zástupců
spolupracujících svazů.
Chovatelské soutěže jsou určeny pro:
• Klisny ročníků 2015, 2014, 2013 přihlášené k PK ČT, CS, MT, KK, ČTK a
zapsané v HPK, PK. Klisna, která nebude přihlášená k některé z výše
uvedených PK, nemá nárok na finanční příspěvek.
• Hřebce ročníků 2015, 2014, 2013:
A) s uděleným základním výběrem pro působení v chovu ČT, CS, MT, KK, ČTK
B) uvedené ve zvláštním registru potencionálních plemeníků PK ČT, CS, MT, KK,
ČTK, včetně importovaných náležejících k plemenům uvedeným ve šlechtitelském
programu UCHS s možností použití pro zušlechťování. Hřebce do registru
potencionálních plemeníků předvyberou na základě ohodnocení původu, exteriéru
a mechaniky pohybu inspektoři firmy Equiservis Konzulent, s.r.o. nebo členové rad
plemenných knih ČT, CS, MT, KK, ČTK dle kritérií uvedených v jednotlivých PK.
Vybraný hřebec musí být zanesen do registru do svého prvního startu v soutěžích
KMK, jeho majitel dokládá zápis do registru předložením potvrzeného formuláře o
zápisu. Hřebec, který nebude takto zařazen v uvedeném registru, nebude mít
nárok na finanční příspěvek. Zvláštní registr potencionálních plemeníků pro KMK
povede ASCHK pro všechny zúčastněné svazy na základě předložených formulářů
o zápisu. Zapsání hřebce do registru potencionálních plemeníků nezavazuje
k udělení výběru pro plemenitbu!!
• Valachy ročníků 2015, 2014, 2013 narozené u českého chovatele a
současně na území České republiky v rámci jakékoli plemenné knihy
teplokrevných koní s oboustranně prokazatelným původem do 3. generace
předků.
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II.
•

•
•

III.

PODMÍNKY ÚČASTI
Kvalifikační soutěže i finále KMK jsou otevřené pro všechny koně ročníků 2015,
2014, 2013. Koně, jejichž majitelé chtějí zažádat o finanční příspěvek, musí splnit
podmínky uvedené v části I. Obecné zásady. Kritéria uvedená v obecných
zásadách prokazuje majitel koně vyplněním a zasláním přihlášky do KMK.
Koně, kteří výše uvedená kritéria nesplňují, musí zaplatit startovné, ale
nemají nárok na finanční příspěvek.
Podmínkou účasti v soutěžích KMK je vybavení koně platnou řádnou licencí
ČJF (nesmí být hostovací). Jezdec musí být také držitelem platné licence ČJF.
Deset dní před prvním startem v soutěži KMK je nutné u všech disciplín
a všech ročníků zaslat na email: kmk@aschk.cz správně vyplněnou a
naskenovanou nebo vyfocenou přihlášku koně do KMK s podpisem
majitele, na které se vyznačí, za kterou plemennou knihu kůň startuje. Bez
tohoto údaje nebude případný příspěvek vyplacen. (Viz příloha F – ke
stažení z webových stránek aschk.cz a ctsvaz.cz) U valachů je nedílnou
součástí přihlášky fotokopie potvrzení o původu koně.

•

Tato povinnost platí i u koní, kteří v KMK startovali již v předchozích letech!

•

Tyto povinnosti platí i pro valachy!

•

Přihlašovatelem koní splňujících podmínky účasti v soutěžích KMK je ve všech
disciplínách vždy jejich majitel.
ZPŮSOB FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ
Náklady na zajištění KMK nese Asociace svazů chovatelů koní České republiky,
z.s. (dále jen ASCHK), která je pak uhrazené nebo vlastní prokázané může v
souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro
rok 2019 na základě §1, §2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění
pozdějších předpisů, uplatnit na dotační program 2.A.e.2.a) Podpora příslušnému
uznanému chovatelskému sdružení na zajištění testování užitkových vlastností
mladých plemenných koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti „Kritérium mladých
koní“.
• Vyjmenované způsobilé náklady na 2.A.e.2.a. spojené se zajištěním jsou
uvedeny v příloze E. Příspěvek majitelům koní na úhradu nákladů spojených s
účastí v soutěžích KMK poskytuje pořadatel kvalifikací a finále na základě
smlouvy o zajištění KU a KD uzavřené s uznaným chovatelským sdružením
SCHKK. Příspěvek se přiznává na základě zpracovaných výsledkových listin.
• Výše finančních příspěvků majitelům na úhradu nákladů spojených s účastí v
soutěžích KMK je uvedena v příloze B. Na příspěvek není právní nárok.
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IV.
•
•

•





•

VÝSTROJ
Všechny drezurní úlohy se předvádějí na uzdečce, bič je povolen v intencích
PJS.
Ve všech disciplínách KMK všech tří ročníků je požadováno bez výjimek
stihlové udidlo s možností užití všech vzorů nánosníků uvedených v článku
428 PJS pro drezuru. Vzory stihlových udidel jsou uvedeny v Drezurních
pravidlech, čl. 428.
Při opracování i v soutěži je pod trestem diskvalifikace zakázáno používat
kamaše s jakoukoliv zátěží. Ve všech kategoriích KMK platí čl. 257.2.4. –
skokových pravidel! Všechny kamaše zadních nohou musí mít maximální
vnitřní délku 16 cm a minimální vnější délku 5 cm. Přičemž musí být dodrženy
všechny následující podmínky:
vnitřní část ochranných kamaší musí být hladká
upevnění musí být Velcro, nesmí být použity háčky nebo řemínky
oblá pevná část ochranných kamaší musí být umístěna kolem spěnky
žádná dodatečně dodělaná část nesmí být použita ve spojení s ochrannou
kamaší
Ke kontrole veškeré výstroje a jejího správného použití je oprávněn sbor
rozhodčích, technický delegát, komisaři KMK a komisař na opracovišti.
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V.

PRAVIDLA DLE DISCIPLÍN

SKOKY
Vypsané kategorie
Koně, kteří splňují podmínky v části I. Obecné zásady, se mohou účastnit KMK v následujících
kategoriích:
A) čtyřletí hřebci a valaši: ročník 2015
B) čtyřleté klisny:
ročník 2015
C) pětiletí hřebci a valaši: ročník 2014
D) pětileté klisny:
ročník 2014
E) šestiletí hřebci a valaši: ročník 2013
F) šestileté klisny:
ročník 2013

Stupně obtížnosti
první část sezóny
od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019
čtyřletí
pětiletí
šestiletí

(3 kvalifikační kola)
Z
ZL
L**

druhá část sezony
od 1. 7. 2019 do 25. 8. 2019
(4 kvalifikační kola)
ZL
L*
S*

Finálové soutěže se uskuteční na obtížnosti čtyřletí 2 x ZL, pětiletí 2 x L*, šestiletí 1. kolo S*,
2. kolo S**.
Kvalifikace
 Kvalifikačních kol je 7, jsou jednodenní. První 3 proběhnou na základní obtížnosti, další
4 na zvýšené obtížnosti, na předem určených závodech uvedených v příloze D.
 Kvalifikační kola proběhnou v termínu od 1. 5. do 25. 8. 2019
 Ročníky jsou rozděleny do dvou kategorií startujících zvlášť: a) hřebci a valaši, b) klisny.
Pořadatel je povinen vypsat před každou kategorií 120-ti sekundový zahajovací trénink,
pro který je udělena výjimka z PJS čl. 202 6N.
 Požadavky na pořadatele jsou uvedeny v příloze A.
 Aby soutěž mohla být vyhodnocena, musí startovat minimálně 5 koní. Pokud se přihlásí
do soutěže méně než 5 koní, spojí se kategorie hřebců, valachů a klisen. Na soutěže
KMK se nevztahuje omezení startu na max. 25 dvojic v soutěži dle čl. 298.1. Skokových
pravidel (výjimka VV ČJF).
 Výsledky se započítávají dle přílohy C
 Do finále postoupí pouze kůň, který absolvuje alespoň jedno kvalifikační kolo v
2. polovině sezony.
 Pořadatel může v den kvalifikace KMK vypsat maximálně 2 rámcové soutěže, otevřené
pro všechny jezdce na koních všech pohlaví a plemen do věku 8 let včetně. Obtížnost a
článek hodnocení u rámcových soutěží stanoví pořadatel. Rámcové soutěže budou
vypsány tak, aby byl dodržen začátek zahajovacího tréninku 4letých klisen nejdříve
v 10:00 hod. Rámcové soutěže mohou začít dříve.
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Hodnocení koní
Ve skokových chovatelských závodech jsou hodnoceny užitkové vlastnosti skokových
sportovních koní: provedení skoku, obratnost a připravenost koně Způsob celkového
hodnocení je uveden v příloze C. Hodnocení užitkových vlastností koně v kvalifikačních
kolech provádí jeden stylový komisař na kolbišti třemi známkami dle přílohy C (viz Skoková
pravidla 298.1.3). Komisař má právo odmítnout hodnotit koně, který vykazuje známky
nepřirozeného provedení skoku.
Komisaře navrhuje pracovní komise KMK a schvaluje VV ČJF. Stavitele parkurů a hlavního
rozhodčího navrhuje pořadatel po dohodě s pracovní komisí KMK a schvaluje OV nebo VV
ČJF.
Komisař výkon každého koně okomentuje krátkým komentářem.

Účast ve finále
20 nejúspěšnějších koní v každé kategorii podle výsledků jednotlivých chovatelských
závodů bude pozváno na dvoukolové finále (zápočtem výsledků maximálně čtyř
nejúspěšnějších startů). Pozváni budou rovněž koně, kteří se umístili shodně na 20. místě
každé kategorie. Výsledky se započítávají dle následujícího bodového klíče.
umístění:
1.
2.
3.
4.
5. 6. 7. 8.
9. 10.
body:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Rozpis finále schvaluje VV ČJF a bude zveřejněn (včetně seznamu kvalifikovaných koní)
na webových stránkách ASCHK a Jezdeckém informačním systému (JIS) do 31. 8. 2019.
Finále bude 3denní, první den proběhnou zahajovací tréninky (nepovinné), druhý den 1.
kola všech kategorií a třetí den 2. kola.
Pro finále skokového KMK se tímto uděluje výjimka z příslušného článku PJS, která
umožňuje, aby ve druhém kole finále mohl ze závažného důvodu (např. zranění apod.)
nastoupit v sedle finálového koně jiný jezdec.
V prvním kole finále startují koně v dané kategorii podle celkového bodového hodnocení
dosaženého dle výše uvedeného bodového klíče v kvalifikačních kolech, a to v pořadí od
nejhoršího k nejlepšímu (tedy od koně, který postoupil s nejnižším počtem bodů z
kvalifikačních kol, po koně postupujícího s nejvyšším počtem bodů z kvalifikačních kol). V
případě, že se jeden jezdec kvalifikuje s více koňmi, může sbor rozhodčích po dohodě s
jezdcem upravit pořadí jeho koní tak, aby měl s každým koněm dost času na přípravu.
Pro finále KMK platí dle pravidel ČJF (VP, N3, bod 7) povinné ustájení koní v areálu
závodů, ustájení koní kvalifikovaných pro finále KMK hradí ASCHK.
Finále skokového KMK hodnotí minimálně tříčlenný sbor komisařů KMK, výsledná známka
hodnoceného koně je průměrem dílčích známek všech komisařů.

Výsledné hodnocení
Vítězové každé věkové kategorie budou vyhlášeni šampiónem skokové části
KMK.
Majitelé hřebců umístěných ve finále kategorie 5letých na 1. místě a kategorie 6letých na
1. až 3. místě mají právo požádat o výběr hřebce do plemenitby.
Finanční příspěvek – viz příloha B.
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DREZURA
Vypsané kategorie
Koně, kteří splňují podmínky v části I. Obecné zásady, se mohou účastnit KMK v následujících
kategoriích:
A) 4letí (ročník 2015)
B) 5letí (ročník 2014)
C) 6letí (ročník 2013)
Kvalifikace
Základní kola může kůň absolvovat pouze na 2 kvalifikačních závodech uvedených v
příloze D. Do finále se kvalifikuje pouze kůň, který alespoň jednou dosáhl minim. výsledku
62 %. Soutěže budou vypsány jako kvalifikace na KMK.
Kvalifikační kola mohou probíhat v rámci otevřených závodů. První soutěž KMK pro
čtyřleté koně nebude začínat dříve, než v 10:00, aby měli možnost dojet i účastníci ze
vzdálenějších lokalit. Otevřené soutěže mohou začít dříve.
Při kvalifikačních závodech je pořadatel povinen vypsat pro každou věkovou kategorii
odpovídající úlohu (4letí 4U, 5letí 5U nebo 5F a šestiletí 6U nebo 6F). Rozpis stanoví, které
z předepsaných úloh budou vypsány. Při červencové kvalifikaci budou vypsány úlohy 4U,
5U resp. 6U, při srpnové kvalifikaci 4U, 5F resp. 6F.
Výjimka ze Všeobecných pravidel jezdeckého sportu v čl. N7.3.: pro Zásady KMK
2019 v drezuře neplatí ustanovení o minimálním počtu tři různých sportovců z nejméně
dvou subjektů který je nutný pro uspořádání soutěže.
Kvalifikační soutěže KMK a finále KMK jsou otevřené i pro ostatní koně odpovídajících
ročníků bez nároku na příspěvek na úhradu nákladů spojených s účastí v KMK. Tento
příspěvek bude vyplácen pouze koním, kteří budou přihlášeni ke KMK dle čl. I. Obecné
zásady uvedených výše.

Účast ve finále
Rozpis finále schvaluje VV ČJF a bude zveřejněn (včetně seznamu kvalifikovaných
koní) na webových stránkách ASCHK a Jezdeckém informačním systému (JIS) do 31. 8.
2019.
Pořadí startů ve finále je v prvním kole losováno. Ve druhém kole startují koně v obráceném
pořadí prvního kola.
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Finálová soutěž je dvoukolová
4letí: 1. kolo Drezurní úloha 4U/2017, 2. kolo Drezurní úloha 4U /2017
5letí: 1. kolo Drezurní úloha 5U/2017, 2. kolo Drezurní úloha 5F /2017
6letí: 1. kolo Drezurní úloha 6U/2009, 2. kolo Drezurní úloha 6F /2017
Výsledné hodnocení
Šampión KMK 4-, 5- a 6letých koní v drezuře bude vyhlášen na základě výsledků
finálové soutěže. Vítězem se stane kůň, který ve své kategorii dosáhl ve finálové soutěži
nejvyššího součtu procent z obou kol, při rovnosti součtu procent rozhoduje lepší výsledek
ve druhém kole. (Sbor rozhodčích pro finále i kvalifikace bude složen ze tří rozhodčích, kteří
budou hodnotit společně v písmenu C, jeden z nich provádí komentář).
Majitelé, jejichž hřebec zvítězil ve finále kategorie 6letých, mají právo požádat o výběr
hřebce do plemenitby.
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Příloha A
Závazné podmínky pro pořadatele soutěží KMK:
Skoky
 Kolbiště: prostorné, rovné, s kvalitním pískovým nebo udržovaným travnatým
povrchem a kvalitním překážkovým materiálem
 Opracoviště: prostorné, rovné, s kvalitním pískovým nebo udržovaným travnatým
povrchem
 Parkury Z musí mít zařazenu distanci na rovné linii na 6 cvalových skoků (25,5 –
26,5 m).
 Parkury ZL musí mít zařazeny dvě distance na 5 – 7 cvalových skoků.
 Parkury L a S musí mít zařazeny dvě distance na 4 – 7 cval. skoků, z toho jedna na
oblouku v délce minimálně 6 cvalových skoků.
 Počet překážek parkuru v kvalifikacích a ve finále:
 4 letí koně: 1.pol. sezony – 8 př., 2.pol. sezony – 10 př., finále – 2 x 10 překážek
 5 letí koně: 1 pol. sezony – 10 př., 2.pol. sezony – 10 př., finále – 11 - 12 překážek
 6 letí koně: 1.pol. sezony – 11 př., 2.pol. sezony – 12-13 př.,finále – 12 - 13 překážek
 Vodní příkop:
Pro 4leté koně je zařazení vodního příkopu v 1. pol. sezony doporučeno, ve 2. pol.
sezony a ve finále je povinné, vždy s bariérou umístěnou nad vodním příkopem
v zahajovacím tréninku i v soutěži.
Pro 5- a 6leté koně je zařazení klasického vodního příkopu (nikoli bazénu) povinné ve
všech kvalifikačních kolech i ve finále. V zahajovacích trénincích 5- i 6letých koní bude
nad vodním příkopem vždy umístěna bariéra, 5letí budou mít v 1. polovině sezony
bariéru nad vodním příkopem i v soutěži, v 2. polovině sezony a ve finále musí v
soutěži absolvovat otevřený vodní příkop předepsané šířky. 6letí budou mít ve všech
kvalifikacích a finále otevřený vodní příkop předepsané šířky.
 Pořadatel zajistí použití bezpečnostních háků pro všechny soutěže ve všech
kategoriích KMK.
 Pořadatel zajistí propagaci a reklamu závodů a odborně způsobilou hlasatelskou
službu (původy startujících koní, oznámení chovatelů a majitelů).
 Při výběru pořadatelů jsou preferovány všední dny. Kvalifikační kola proběhnou v
termínu od 1. 4. do 25. 8. 2019.
 Ustájení – kvalitní a bezpečné mobilní nebo pevné boxy, schopnost ustájit na základě
závazné přihlášky a předběžného zaplacení. Za úhradu poskytnout stelivo a krmivo.
 Pořadatel zajistí technické vybavení pro použití přenosného mikrofonu komisařem na
kolbišti, kvalitní ozvučení kolbiště a přilehlých využívaných prostor.
 Pořadatel zajistí dostatek startovních listin pro majitele a trenéry startujících koní
včetně původů koní.
 Zajistit váhu pro vážení kamaší – platí pouze pro pořadatele finále.
 Komisař a hlavní rozhodčí mají povinnost převzít od stavitele před každou soutěží
parkur a plánek s jejich podpisy a přiložit k výsledkům. Komisař následně předá nebo
zašle plánky parkurů na sekretariát ASCHK, kde budou uloženy.
 Uzávěrka přihlášek pro skokové kvalifikace KMK je povinně ve 23:00 hodin tři dny před
konáním dané kvalifikace KMK. Pokud v tomto termínu nebude do kvalifikací KMK
všech ročníků celkem přihlášeno minimálně 50 koní, je pořadatel povinen závody
neprodleně zrušit a ihned oznámit toto zrušení přes JIS mailem všem přihlášeným
účastníkům. Pořadatel nesmí posunovat uzávěrku na pozdější termín. V případě, že
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pořadateli vznikne povinnost uhradit ČJF poplatek za zrušení závodů, uhradí ho
ASCHK.
Zahajovací trénink pro 4leté klisny nesmí začínat před 10. hodinou dopoledne,
aby se usnadnil dojezd koní ze vzdálenějších lokalit.
Drezura
Kolbiště: drezurní obdélník s kvalitním pískovým povrchem.
Opracoviště: prostorné, rovné, s kvalitním pískovým nebo udržovaným travnatým
povrchem a cvičným obdélníkem.
Pořadatel zajistí propagaci a reklamu závodů a odborně způsobilou hlasatelskou službu.
Ustájení: kvalitní a bezpečné mobilní nebo pevné boxy, schopnost ustájit na základě
závazné přihlášky a předběžného zaplacení. Za úhradu poskytnout stelivo a krmivo.
Pořadatel zajistí technické vybavení pro použití přenosného mikrofonu na kolbišti,
kvalitní ozvučení kolbiště a přilehlých využívaných prostor.
Soutěž KMK pro 4leté koně nesmí začínat před 10. hodinou dopoledne, aby se
usnadnil dojezd koní ze vzdálenějších lokalit.
Obecné
Soutěže se řídí Všeobecnými pravidly ČJF, Veterinárními pravidly ČJF a dále pravidly ČJF
pro příslušnou disciplínu, včetně změn platných pro rok 2019 a výjimek uvedených shora
v textu.
Pro skokové KMK uděluje Výkonný výbor ČJF pro komisaře výjimku z čl. 158 – střet
zájmů.
Jednotné startovné činí 400,- Kč za start v kvalifikaci a 800,- Kč za start ve finále, kromě
startovného se pro koně startující v KMK žádné další poplatky nevybírají.
Pokud je kůň v drezuře KMK současně hodnocen i v rámci další samostatné soutěže, hradí
se startovné pouze za jednu soutěž (za kterou z nich je na rozhodnutí pořadatele).
Pořadatelé soutěží KMK jsou na základě smlouvy o zajištění testování užitkových
vlastností mladých plemenných koní na vyšším stupni kontroly užitkovosti pro rok 2019
povinni zajistit vyjmenované činnosti.

Příloha B
Finanční příspěvky
Majitelům koní vyplatí pořadatel příspěvek na náklady spojené s účastí koně v jednotlivých
kolech a finále KMK. Dopravní náklady na přepravu koně do 8,- Kč/km/koně. Náklady jezdce a
ošetřovatele do 1.000,- Kč/za zúčastněného koně v každém kvalifikačním kole a do 2000,Kč/kůň ve finále.
Minimálně deset dní před prvním startem v kvalifikaci KMK je majitel přihlašovaného koně
(koní) povinen vyplnit, podepsat a odeslat Přihlášku koně do KMK včetně uvedení místa ustájení
koně prokázaného uvedením čísla hospodářství, na kterém je kůň ustájen. Jinak nebude jeho
přihláška na závody potvrzena. Přihláška je přílohou F těchto zásad. Po finále KMK majitelé
vyúčtují s ASCHK konečné náklady na účast koně v seriálu KMK formou žádosti o příspěvek na
úhradu nákladů. V případě, že kůň během sezony /po odeslání přihlášky/ změní místo ustájení,
je majitel koně povinen tuto změnu oznámit ASCHK včetně data, od kterého kůň cestuje na
kvalifikace z jiného místa ustájení.
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Příloha C
Způsob hodnocení stylu skokového koně komisařem na kolbišti je proveden třemi známkami
za následující ukazatele:
•
•
•

provedení skoku (skokový styl koně, skokanský luk, technika práce nohou, elastičnost,
síla odrazu)
obratnost (šikovnost koně, reakce, výbušnost, řešení improvizace)
připravenost koně (přiježděnost, klid, přijímání pomůcek)

Koně se hodnotí podle desetibodové stupnice (na jedno desetinné místo):
10 výborně
9 velmi dobře
8 dobře
7 poměrně dobře
6 uspokojivě
5 dostatečně

4 málo dostatečně
3 poměrně špatně
2 špatně
1 velmi špatně
0 vlastnost neprojevena

Celkové výsledné hodnocení pořadí koní ve skokových chovatelských závodech Kritéria
mladých koní:
Celkové výsledné hodnocení pořadí koní ve skokových chovatelských závodech se provádí
součtem známek udělených pomocí shora uvedené stupnice komisařem na kolbišti za tři
sledované ukazatele, od kterého se odečte počet trestných bodů udělených podle Pravidel
jezdeckého sportu (tabulka A) dělený dvěma. Vítězí kůň s nejvyšším výsledným bodovým
hodnocením. V případě rovnosti rozhodují na všech místech známky udělené komisařem na
kolbišti v pořadí 1 (provedení skoku), 2 (obratnost) a 3 (připravenost koně). Hodnocení výše
uvedených ukazatelů vyhlašuje komisař veřejně ihned po absolvování parkuru s krátkým slovním
ohodnocením předvedeného koně. Komisař nehodnotí koně s výsledkem 16 a více trestných
bodů.
V případě, že kůň není hodnocen z důvodu dosažení 16 a více trestných bodů v prvním nebo
druhém kole finále, je dané kolo pro celkový výsledek z obou kol finále počítán se známkou nula.
Trestné body se v tomto případě neodečítají.
V případě stejného bodového hodnocení dojde k umístění ex aequo.
Komisař má právo odmítnout hodnotit koně, který vykazuje známky nepřirozeného provedení
skoku.
Finále skokového KMK hodnotí minimálně 3 komisaři, výsledná známka je průměrem dílčích
známek všech hodnotících komisařů.
Příklad:
(známka za ukazatele 1+2+3) - (počet tr. bodů / 2) = výsledný počet bodů

kůň A
kůň B
kůň C
kůň D

1
9
8
7
5

Známka za
ukazatel
2
9
9
6
6

3
8
9
5
5

Počet tr.
bodů/2

Výsled.
počet bodů

Umístění

0:2=0
0:2=0
4:2=2
0:2=0

26
26
16
16

1.
2.
3.
4.
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Příloha D

Přehled kvalifikačních kol a finále KMK 2019
Skoky:
1. polovina
15. 5. 2019 Hořovice
5. 6. 2019 Ptýrov
27. 6. 2019 Opava
2. polovina
18. 7. 2019 Hradišťko u Sadské
30. 7. 2019 Olomouc
13. 8. 2019 Písek (náhradník JK Tandem Dubenec)
21. 8. 2019 Tlumačov
Finále
13. - 15. září 2019 ZH Písek (Náhradník JK Equus Kinsky
Hradišťko)
Pracovní komise KMK schválí k jednotlivým kolům komisaře, kterými v roce 2019 budou:
Roman Drahota, Vladimír Hruška, Jan Chýle a Luboš Kozák.
Komisaři který je držitelem platné licence stavitele parkuru je povolena kumulace funkce
stavitele a komisaře daných závodů.

Drezura:
28. 7. 2019 Hradišťko u Sadské
17. 8. 2019 Nebanice
Finále:
20. - 22. září 2019 Hradišťko u Sadské
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Příloha E
Vyjmenované způsobilé náklady na dotační program 2.A.e.2.a) spojené s pořádáním
výkonnostních zkoušek (KMK)
Dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019 na základě §1,
§2 a §2d zákona č 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů, dotační program
2.A.e.2.a) Podpora příslušnému chovatelskému sdružení na zajištění testování užitkových
vlastností mladých plemenných koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti „Kritérium mladých
koní“.
Osobní náklady
• Mzdové náklady pracovníků
Sociální a zdravotní pojištění
• Sociální náklady vynaložené v souladu s platnými předpisy
Cestovné
• Ostatní osobní náklady
Ostatní náklady
• Náklady na pronájem pozemků, budov, zařízení a pronájem přístrojového vybavení
• Energie (plyn, elektrická energie)
• Náklady na vodu a stočné
• Náklady na palivo (uhlí, dřevo)
• PHM, maziva, náhradní součástky a díly
• Náklady na telekomunikační služby a spoje
• Náklady na daně a pojištění (budov, pozemků, dopravních prostředků)
• Náklady na služby spojené s opravami a údržbou, strojů, pozemků, budov a zařízení pro
pořádání výkonnostních zkoušek (KMK)
• Náklady na služby spojené s pořádáním výkonnostních zkoušek (KMK)
Odpisy HIM, NHIM, DHIM, DNHIM
• Administrativní náklady a pomocný materiál k zajištění výkonnostních zkoušek (KMK)

Schválil VV ČJF dne 13. 3. 2019
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Příloha F

Přihláška koně do KMK 2019
sken s podpisem majitele zašlete na na e-mail:kmk@aschk.cz
Jako majitel přihlašuji do soutěží KMK své níže uvedené koně (ZAŠKRTNI POUZE JEDNU PK!):
1. JMÉNO KONĚ: ……………………………………
Plemenná příslušnost:……………………………….

č.licence koně: K…………… živ.číslo:…………………………...
Země narození …………………………….………

Číslo hospodářství a adresa místa ustájení koně:

………………………………………………………………………………………………..
Č. lic.subjektu, za který kůň startuje: M……………. Kůň startuje za PK ČT  - CS  - KK  - MT  - ČTK 



Ročník:

 2013

 2014

 2015

2. JMÉNO KONĚ: ……………………………………
Plemenná příslušnost:……………………………….

 hřebec  klisna
 valach

 skoky  drezura

č.licence koně: K…………… živ.číslo:…………………………...
Země narození …………………………….………

Číslo hospodářství a adresa místa ustájení koně:

………………………………………………………………………………………………..
Č. lic.subjektu, za který kůň startuje: M……………. Kůň startuje za PK ČT  - CS  - KK  - MT  - ČTK 



Ročník:

 2013

 2014

 2015

3. JMÉNO KONĚ: ……………………………………
Plemenná příslušnost:……………………………….

 hřebec  klisna
 valach

 skoky  drezura

č.licence koně: K…………… živ.číslo:…………………………...
Země narození …………………………….………

Číslo hospodářství a adresa místa ustájení koně:

………………………………………………………………………………………………..
Č. lic.subjektu, za který kůň startuje: M……………. Kůň startuje za PK ČT  - CS  - KK  - MT  - ČTK 



Ročník:

 2013

 2014

 2015

5. JMÉNO KONĚ: ……………………………………
Plemenná příslušnost:……………………………….

 hřebec  klisna
 valach

 skoky  drezura

č.licence koně: K…………… živ.číslo:…………………………...
Země narození …………………………….………

Číslo hospodářství a adresa místa ustájení koně:

………………………………………………………………………………………………..
Č. lic.subjektu, za který kůň startuje: M……………. Kůň startuje za PK ČT  - CS  - KK  - MT  - ČTK 



Ročník:

 2013

 2014

 2015

 hřebec  klisna
 valach

 skoky  drezura

Jak zaškrtnout PK, za kterou kůň startuje: Klisna musí být zapsána do chovu dané PK, hřebec musí mít
pro danou PK udělený výběr do chovu nebo protokol o registraci potenciálního plemeníka. U valacha musí
plemenná příslušnost odpovídat zaškrtnuté PK, u valachů zahraničních PK narozených v ČR zaškrtávejte
PK ČT.
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Údaje majitele k zúčtování finančního příspěvku:
Jméno: …………………. Příjmení: ………………………… Rodné číslo: ………………..…….
Název společnosti: ……………………………………………………… IČ: ……………………………..
Přesná adresa trvalého bydliště/sídla společnosti: ………………………………...………………...
……………..……………………………………………………………………………………………………
Bankovní spojení: č. účtu: ………………………………………………..………….……………………
Telefonické spojení / email – NUTNÉ: ……………..……………………/………………….………….
Potvrzuji, že údaje jsou pravdivé a přihlášení koně splňují podmínky stanovené
Zásadami pro KMK 2019.
V …………………………………. dne ……………. 2019

Podpis: ……………………………..

Příloha přihlášky – valaši - fotokopie potvrzení o původu koně
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