
Všeobecná pravidla pro Prague Intercup
18.-19.září 2020, Chuchle Aréna Praha -Velká Chuchle

Provizorní program

pátek 18.9.2020 :
10:00 – 13:00 hod – zahájení mezinárodní přehlídky Prague Intercup – věkové kategorie
14:00 – 18:30 hod – Prague Intercup – věkové kategorie
20:30 hod – Welcome Prestige party

sobota 19.9.2020 :
10:00-13:00 hod – Šampionáty Prague Intercup  
 

Ringsteward: Dr.Mohammed Hammad EGY

Disciplinární komise: Line Brunsgaard  DK
Irena Cieslak PL
Dr.Nils Ismer DE

Porotci Intercup: Marianne Tengstedt  DK
Bérengére Fayt BE   
Gianmarco Aragno  IT
Jerzy Bialobok  PL

Uzávěrka přihlášek: 7.září 2020

Adresa pro zasílání přihlášek : ACHPAK ČR, P.O.BOX 60, 460 01 Liberec 1

Veškeré platby za přihlášky a ustájení koní musí být uhrazeny nejdéle do 15.9.2020
Bez úhrady nemusí být na přihlášky brán zřetel !!!

Úhradu proveďte na následující účet : 

Komerční banka, a.s., Liberec, číslo účtu : 3600760277, kód banky : 0100.
Majitel účtu : ACHPAK ČR – Asociace chovatelů plnokrevných arabských koní ČR

!!! Uvádějte prosím jméno plátce !!!

Přihlášku musí doprovázet Objednávkový formulář, oba musí být kompletně a čitelně vyplněny. 
Všechny přihlášky musí být zaslány poštou či e-mailem (naskenovaný ručně podepsaný dokument) a 
musí být doprovázeny fotokopií původu koně. Poplatky za ustájení a přihlášky jsou nevratné. Jádro a 
seno je možno v omezeném množství zakoupit v místě konání šampionátu. Ostatní vybavení si je každý 
účastník povinen zajistit sám. 

Přihlašovací poplatek do šampionátu : 100,-Euro nebo 2.600,-Kč
Poplatek za ustájení : 120,-Euro nebo 3.120,-Kč/box

Přihlášky došlé po datu uzávěry je možno akceptovat za příplatek 50,-Euro nebo 1.300,-Kč.



Podmínky pro přihlášení

Šampionátu Prague Intercup se mohou účastnit pouze koně registrovaní v jakékoli WAHO schválené 
plemenné knize, jejíž registrace byla řádně ukončena k datu uzávěry přihlášek. 

- Zlatí a stříbrní šampióni z titulových přehlídek a přehlídek kategorie A se nesmí účastnit B 
mezinárodních přehlídek do konce kalendářního roku a roku následujícího po získání těchto titulů.

- Zlatí vítězové ze dvou B výstav v jednom roce se již nesmí v daném roce další B výstavy účastnit. Pro rok 2020 vyjímka

- Valaši, kteří získali zlatou a stříbrnou pozici na titulové nebo A výstavě se již nesmí, v daném roce, B 
výstav účastnit a to ani v roce následujícím po takovémto vítězství.
Výjimku tvoří koně, kteří v tomto období přejdou z kategorií ročních do juniorských a také z 
juniorských do kategorií seniorských. Každý, kdo přihlásí takovéhoto koně, bude penalizován 
poplatkem ve výši 600,-Euro a kůň bude diskvalifikován.

Jednotlivé třídy

Kategorie č.
Roční klisny (narozené 2019) 1
Roční hřebci (narozeni 2019) 2
Klisny dvouleté (narozené 2018) 3
Hřebci dvouletí (narozeni 2018) 4
Klisny tříleté (narozené 2017) 5
Hřebci tříletí (narození 2017) 6
Klisny 4-6 leté 7
Klisny 7-9leté 8
Klisny 10leté a starší 9
Hřebci 4-6letí 10
Hřebci 7-9letí 11
Hřebci 10letí a starší 12

Třídy s méně jak 3-mi účastníky budou spojeny s kategorií mladších či starších koní. Třídy s více než 
10-ti účastníky mohou být rozděleny.

Základní pravidla

1.  pravidla ECAHO a EAHSC budou aplikována v plném rozsahu (Blue Book 2020)
2.  zasláním přihlášky se všichni vystavovatelé, jejich agenti, jejich zaměstnanci či podřízení zavazují k 

akceptování všech pravidel a nařízení organizátora
3.  všichni vystavovatelé přijmou rozhodnutí hodnotících porotců, kteří jsou zvoleni pro danou přehlídku a

kteří použijí systém hodnocení tak, jak je uvedeno v metodě hodnocení. Porotci jsou zváni 
organizátorem, nepobírají žádnou mzdu a nejsou ani odměňováni jejich chovatelskými organizacemi

4.  rozhodnutí porotců jsou konečná a nemohou být změněna. Porotci neodpovídají za žádné následky 
zapřičiněné jejich hodnocením

5.  všichni koně musí být zcela zdrávi a bez náznaků onemocnění. Musí pocházet z neinfekčního prostředí.
6.  Musí být očkováni proti koňské chřipce dle daného schematu. Průkaz koně musí být předložen v 
přijímací kanceláři organizátora. V případě chybějící vakcinace nebo náznaku jakéhokoli nakažení koně má
organizátor právo nechat koně vyšetřit veterinárním lékařem na náklady jeho majitele. Organizátor je 
oprávněn zanechat koně v karanténě v součinnosti s rozhodnutím veterinárního lékaře. Je doporučeno koně 
vakcinovat před vypršením ochranné lhůty předchozí vakcinace. Viz.Pravidla pro veterinární kontrolu : 
ECAHO IV-Addendum.
7. !!! Všichni koně starší 1-roku  musí předložit negativní test na infekční anémii koní. Tento test 
nesmí být starší 12-ti měsíců (jednoho roku)!!!  
8. Všechny koně musí doprovázet tzv.potvrzení o zdravotním stavu dle čl. 8 odst. 1 písm. a) směrnice
Rady č. 2009/156/ES.



9.  Organizátor nepřijímá odpovědnost za jakékoli úrazy, onemocnění, ztráty, požáry nebo jakákoli 
poničení způsobená lidem, zvířatům či věcem a poškození zapříčiněná třetí osobou. Majitelé všech 
zúčastněných koní a ostatních zvířat v přehlídce by měli mít platné pojištění odpovědnosti. Každá 
osoba je odpovědna za vznik jakéhokoli poškození způsobené třetí osobě jím samotným, jeho 
podřízenými či jeho koněm.

10.  Startovní čísla budou zdarma.
11.  Cestovní náhrady nebudou propláceny.
12.  Předvádění – všichni koně jsou předváděni na ruce. 

Způsob hodnocení 

Každý kůň bude hodnocen samostatně třemi nezávislými porotci, kteří mezi s sebou při hodnocení 
nemohou komunikovat, 20-ti bodovou stupnicí s polovičními body v šesti následujících kritériích : 
typ, hlava (samostatně), krk (samostatně), tělo a tělní linie, končetiny, pohyb (krok a klus). 

Pravidla pro bodovou rovnost na kvalifikačních postech

V případě rovnosti bodů na kvalifikačních postech v dané kategorii bude výše umístěn ten kůň, který 
získal vyšší součet bodů za typ. V případě, že i zde je rovnost získaných bodů, bude výše umístěn ten 
kůň, který získal vyšší součet bodů za pohyb. V případě rovnosti bodů i za pohyb, je vylosován jeden z 
porotců, který určí výše umístěného koně.

Kvalifikace

Koně umístění na 1. - 5. místě v dané kategorii se kvalifikují pro Světový šampionát, All Nations Cup, 
Evropský šampionát a Middle East šampionát. 
Koně umístění na 1.-5. místě v dané kategorii se kvalifikují do všech přehlídek kategorie A, pokud je 
tato kvalifikace požadována..

Šampionáty

Do šampionátů postupují dva nejlepší koně z každé kategorie. Šampionáty budou hodnoceny otevřenou 
metodou ECAHO a to bodovými zisky za jednotlivé nominace porotců:

 Kůň nominovaný porotcem na Zlatého šampióna získá 4 body
 Kůň nominovaný porotcem na Stříbrného šampióna získá 2 body
 Kůň nominovaný porotcem na Bronzového šampióna získá 1 bod

Více na www.ecaho.org

Následující šampionáty budou vyhlašovány (zlatý, stříbrný, bronzový):
 Roční šampiónka Roční šampión

Juniorská šampiónka Juniorský šampión
Seniorská šampiónka Seniorský šampión

Tato mezinárodní přehlídka se řídí všemi pravidly ECAHO. Veškeré penalizace a procedury budou
prováděny v souladu s platnými pravidly EAHSC.

(viz.www.ecaho.org)

Speciální ceny

Nejlepší kůň z egyptský linií Nejlepší český kůň Nejlepší kůň českého chovu
Nejvyšší bodové ohodnocení šampionátu Nejlepší pohyb Nejlepší klisna

Nejlepší hřebec

http://www.ecaho.org/


Národnostní pohár – Cup of Nations

Do soutěže jsou zapojeni všichni koně, účastnící se B mezinárodní výstavy arabských koní. Ti získávají 
jednotlivé body pro svou zemi (země majitele koně) ve každé věkové kategorii a šampionátu 
následujícím způsobem:
 koně získají v jednotlivých věkových kategoriích počet bodů v závislosti na počtu skutečně 

předvedených koní. Body budou uděleny od nejvyšších pro vítěze až po poslední jeden bod pro 
posledního v kategorii. Příklad: kategorie s 5 koňmi – 1.místo 5bodů, 2.místo 4body, 3.místo 3body, 
4.místo 2body, 5.místo 1bod.

 V šampionátech obrdží koně následující bodové oodnocení za jejich umístění: Zlatý 15 bodů, 
stříbrný 10 bodů a bronzový 5 bodů.

Vítězem se stane země s nejvyšším součtem všech bodů. V případě rovnosti bodů bude o vítězi 
rozhodnuto následovně: každá země nominuje jednoho delegáta (nesmí být předváděč koní a musí mít 
občanství dané země), který jí bude reprezentovat v rychlém běhu přes arénu. Vítěz závodu pak získá 
pohár pro svou zemi. 


