Výkonnostní zkoušky 2022
Podmínky výkonnostních zkoušek v roce 2022 zůstávají shodné jako v předchozích létech
a byly popsány ve zpravodaji č.1/2020 str. 11 a 12 a vlastní způsob realizace na str.13.

Aktuální stav přihlášek

Termín

Místo

18.8.22

Val. Meziříčí

Lukavice č.p. 205
09.9.22 okr. Rychnov pan Makalouš
14.9.22 Cunkov
22.9.22 Janova Hora
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Počet
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hřebců
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Pokud by došlo ke změnám termínu nebo místa, bude informace uvedena na
http:// www.hucul-achhk.cz

Zkoušky jsou přístupné pro chovatelskou veřejnost a všichni jsou na ně srdečně zváni.
Začátek cca 11 hod.
Z důvodu častých dotazů chovatelů, kteří se chtějí se svými koňmi účastnit výkonnostních
zkoušek, opět připomínáme, stále platí shodné podmínky že:
 majitel přihlášeného koně (í) je povinen vybavit koně předepsaným veterinárním
dokladem ne starším 6 měsíců (doklad je možno prominout, pokud se zkouška koná
v místě trvalého ustájení koně jednoho chovatele) a před zkouškou předložit
oficiální doklady koně ( tj. „Potvrzení o původu Huculského koně“ a „Průkaz koně“).
 klisny předvedené ke zkouškám mají být předem zapsány do PK inspektorem.
Jiný způsob je nezbytné dohodnout s ACHHK.
 neopomenout, že kůň který má být zapsán do prvních dvou oddílů PK huculský
kůň, musí mít ověřen původ obou rodičů formou DNA (viz řád PK).
 za vykonání zkoušky je podle platného ceníku stanoven poplatek 2 000,- Kč.
 pro přidruženého člena sleva 500,- Kč
 pro členy ACHHK sleva 1 000,- Kč.
poplatek je splatný před zahájením zkoušek.
 pokud bude po dohodě s ACHHK proveden zápis koně do PK na místě,
poplatek


za popis, posouzení a lineární popis činí dle ceníku 400,- Kč +



zápisový poplatek 800,- Kč (přidružený člen sleva 300,- Kč; řádný člen
ACHHK sleva 400,- Kč)

 protože nejde o zkoušky soustředěné na centrálním místě, je chovateli účtován
cestovní náklad ve výši 8,- Kč / km a příspěvek na práci komise 1 000,- Kč.
 v případě, že kůň zkoušky nesplní, může zkoušky opakovat v dalším dohodnutém
termínu znovu.
 výstroj :


uždění pod sedlem je možné pouze na klasické uzdečce. Sedlo klasické
sportovní. Jiné formy jsou nepřípustné.



ústroj předvádějícího (jezdce) jezdecká, vysoká obuv, ochranná helma,
jezdecký bičík povolen, ostruhy nejsou povoleny.

