
Všeobecné informace a pravidla

HALTER TŘÍDY

Halter třídy je hodnocení exteriéru a také pohybu koní v kroku a klusu.
Koně vstupují do kruhu  jednotlivě,  podle čísel, proti směru hodinových ručiček krokem ke kuželu.
Od kuželu pokračují v předvedení v klusu a seřadí se podle stěny.  Viz obrázek vzor
Rozhodčí přistoupí k řadě, vyzve handlery k ukázání zubů koní. Je tolerována odchylka ve skusu do max, 
tlouštky ½ zubu. Větší odchylka je vylučující. Po kontrole zubů jednotlivě  je každý kůň  předveden opět 
podle rozhodčího ke kuželu v kroku, od něj klusu a postaví se do linie vedle sebe. Nyní je každý kůň 
předváděn ve výstavním postoji.
Končetiny koně mají být pod tělem kolmo  k zemi,  natažený postoj je penalizován. Viz obrázek 
Předvádějící-handler může rukou pomoci koni  umístit nohy do správné polohy.
Hodnotí se  prioritně v tomto pořadí  : konstituce , kvalita, předvedení, pohyb, typ.
Koně jsou předváděni na výstavních ohlávkách, ostříhaní. Vystavování neostříhaného koně není zakázáno.
Oděv předvádějícího-handlera musí být v souladu s tradicí. Je vhodný oblek, halenka s dlouhými rukávy, 
spíše společenský oděv. Sportovní oděv, jako krátká trička, šortky, boty s otevřenou špičkou není povolen. 
Vedení výstavy může  zakázat vstup do kruhu pro nevhodné oblečení , nebo vykázat nevhodně oblečeného 
předvaděče-handlera. Dlouhé vlasy je vhodné sepnout, aby nepřekrývaly startovní číslo, které se nosí na 
zádech.
Hodnotí se  prioritně v tomto pořadí  : konstituce, kvalita, předvedení, pohyb, typ.





Dekorování a hodnocení
Dekoruje se  prvních 5 míst ve třídě  šerpou, eventuelně kokardou
1. místo – modrá stuha - Champion
2. místo- červená stuha- Rezerve champion
3. místo – žlutá stuha
4. místo – bílá stuha
5. místo – růžová stuha
Champion  a Rezerve  Champion dále spolu soutěží v Grand championátu kde mohou získat  titul 
Grand Champion a Rezerve Grand Champion. Koně kteří postupují do Grand championátu z 
druhého místa-Rezerve Championi , budou stát v druhé linii za Championy a nemohou zístat titul 
Grand Champion, soutěží pouze o rezervního Grand Championa. Rezervní Grand Champion může 
být vybrán z vítězů a druhých umístěných koní v příslušných třídách.
• Grand Championi dále postupují do finálové soutěže- Supreme Championátu, kde bude vybrán 
Champion  Championů dle propozic  -Amatér Supreme Champion, Open Supreme Champion.



• Champion a Rezerve Champion se musí zúčastnit championátů. Omluva je možná jen z vážných 
zdravotních či jiných důvodů a po projednání  se show managerem.
V případě, že se Champion nebo Rezerve Champion nezúčastní Championátů budou mu odebrány 
tituly a odečteny body z jeho třídy, které získal během výstavního dne.
• Pouze vždy stejný vystavovatel smí vystavovat svého koně v průběhu dne v amaterských třídách.V
případě, že má více koní pro Grand a Supreme Championát je povolena další osoba ( musí však 
splňovat statut amatéra) ,aby pomohl předvést jeho koně . Neplatí  pro AOTE, zde musí koně 
vystavovat pouze jeho handler.

TŘÍDY YOUTH – dětí a mládeže 
• Vystavovatel musí být do 18 let, rozdělení do tříd dle věku, pokud není uvedeno jinak
• Není požadováno ukazování zubů
• Hřebce nesmí předvádět děti mladší 12 let, s vyjímkou odstávčat a ročků
AMATÉRSKÉ TŘÍDY
• Vystavovatel musí být starší 18 let
• V amatérský třídách může vystavovat pouze majitel koně, který však svého koně
může pronajmout na výstavní sezonu někomu jinému. Ten kdo má koně pronajatého (v leasingu)
na výstavní sezonu, tak musí zažádat o amatérskou kartu na své jméno.
• Nesmí trénovat za úplatu
• Amatér musí zažádat klub o vydání Amatérské karty každém v roce, aby mohl
vystavovat v Amatérských třídách. Platnost karty je jeden kalendářní rok.
• Koně , kteří se budou účastnit Amatérských tříd budou sbírat body na AMHA
schválených výstavách po celý rok a na konci roku je vyhlášen žebřížek nejlepších koní- Top Ten.
Třída AOTE   je pro vystavující Amateur-owner-exibitor- předvádějící musí být amatér a kůň musí 
být v jeho vlastnictví, nesmí mu nikdo pomáhat s přípravou koně , ani úpravou do ringu. Pozor v 
této třídě Vám nesmí jiná osoba koně ani učesat! 
Junior ( stallion, mare, gelding)- hřebec, klisna,valach, juniorem se rozumí kůň do dvou let stáří v 
daném roce 
Senior - ( stallion, mare, gelding)- hřebec, klisna,valach, seniorem se rozumí kůň od tří let stáří v 
daném roce
• Level 1 a 2 je rozlišení podle vystavovatelů,
do level 2  postupuje handler po nasbírání bodů v uplynulých sezonách

OPEN TŘÍDY
• Předvaděč může být , ale i nemusí být majitelem koně.
• Předvaděč může být , ale i nemusí být najatý profesionál.
• Koně , kteří se budou účastnit Open tříd budou sbírat body na AMHA schválených
 výstavách po celý rok a na konci roku bude vyhlášen žebřížek nejlepších koní- Top Ten

NEED TŘÍDY
• třídy vypisované pro handlery se speciálními potřebami, obecně vystavovatele potřebující 
asistenci jiné osoby
 malé děti, handicapovaní děti i dospělí
• není požadováno kontrolování zubů
• předvádějící mohou mít v kruhu asistenta 

MULTI COLOR- Jak již název napovídá, třída je určena pro strakaté a puntíkaté koně. 



Koně kráčí společně v kruhu několik kol.
V této třídě  je asi 80% hodnocení závislé na barvě koně. Důraz se klade na krásnou, lesklou a 
zdravou barvu a symetrií skvrn. 
Po tomto jsou  koně postaveni do postoje  a zbylých 20% hodnocení pořadí koní se určuje na 
základě konformace koně. 
SOLID COLOR
tato  třída je určena pro jednobarevné koně. 
Koně kráčí společně v kruhu několik kol.
V této třídě  je asi 80% hodnocení závislé na barvě koně. Důraz se klade na krásnou, lesklou a 
zdravou barvu a srst.
Po tomto jsou  koně postaveni do postoje  a zbylých 20% hodnocení pořadí koní se určuje na 
základě konformace koně. 
GET OF SIRE – Potomstvo hřebce 
3 potomci hřebce, nezáleží na pohlaví, otec nemusí být ukázán, je jedno zdali potomky vlastní 
jeden majitel nebo více majitelů. Koně budou posuzováni samostatně jako v halter třídách , ale v 
konečném výsledku budou vyhodnoceny jako skupina toho kterého hřebce. l
GET OF DAM – Potomstvo klisny 
Minimálně 2 potomci klisny, nezáleží na pohlaví, nebo věku. Klisna nemusí být ukázána, je jedno 
zdali potomky vlastní jeden majitel nebo více majitelů . Koně budou vyhodnoceny jako potomci 
klisny. 

LIBERTY 
V této třídě se předvádí  koně v pohybu na hudbu, kterou přinese vystavovatel. 
Aréna je uzavřena , aby kůň nemohl utéct. Kůň je posuzován při vstupu do kruhu, kdy 
vystavovatel sundá ohlávku a koně pustí. Hudba hraje 1 ½ minuty , kdy 1 – 2 vystavovatelé 
předvádí koně v pohybu. Kůň se nesmí štvát !Ideální je pomalý klus a cval , kdy je dobře 
vidět mechanika pohybu. Vystavovatelé mohou mít bič opatřený šustivým materiálem nebo 
mohou mít pet láhev naplněnou kamínky – nesmí se však dotknout koně. Jakákoliv pomoc 
mimo kruh , jak pro pobízení koně nebo jeho odchycení bude mít za následek diskvalifikaci 
koně. Po uplynutí časového intervalu 1 ½ minuty , začíná běžet doba , která je stanovena pro 
odchycení koně. Tato doba je v délce 1 ½ minuty. Zdali vystavovatel nedokáže ve stanoveném limitu
chytit koně, tak je diskvalifikován. 
Stáří koně musí být alespoň jeden rok. 
Boduje se : styl pohybu + poslušnost 30 bodů , pohyb 20 bodů, živost koně 30 bodů, 
hudba a její vhodnost k pohybu koně 10 bodů, způsob chycení koně 10 bodů
Stáří koně musí být alespoň jeden rok. 
 
JUMPING A HUNTERS
Všechny kurzy Jumping a Hunters musí být zveřejněny nejméně dvě hodiny před plánovaným čas 
em zahájení.Rozhodčí musí projít Hunter / Jumper arenu se stavitelem parkuru a vystavovateli. 
Kurz dráhy se musí být označen šipkami na plánku, překážky musí být označeny čísly. 

Kůň musí být vybaven pevnou ohlávkou , ne show halter, ne s řetízkem přes nos , ne s udidlem.

Startovní i cílová čára musí být překonána ve správném( udaném) směru. Od zahajení startu do 
překonání cíle nesmí kůň opustit prostor areny. Start i cíl musí být vyznačeny, např. kužely. Tato 
sekce je dělená do dvou divizí- na Jumper a Hunter . První i poslední překážka má být vzdálené od 
startu( cíle) pokud možno nejméně 24 stop tj. 7,3 m.

JUMPING 



bodování soutěže je matematicky založené, za chyby jsou přiděleny trestné body. Vítězí soutěžící s 
čistým score, nebo s nejmenším počtem trestných bodů. Koně s čistým score postupují do Jump 
-off kde se rozhodne o prvním místě. Kurz se překonává ve stejném směru a počtu překážek.

Překážky jsou zvýšeny v jump-off, ne méně než jeden 1 inch- 2,54, ne více než 6 inch -15,2 cm.

Pokud dokončí všichni koně max. výšku, musí znovu absolvovat kurz, dokud nechybují a není 
rozhodnuto o vítězi.

Pokud se stane, že Jump-off nedokončí žádný kůň-všichni jsou diskvalifikování, může soudce 
rozhodnout, že zvítězí kůň, který se dostal v kurzu nejdále. Nebo může uspořádat nové kolo se 
snížením výšky nebo počtu překážek. Pokud se to nezdaří,  rozhodne losem.  Na Championship, 
World Championship se bude konat rezervní mistrovství.

Minimální výška skoků v prvním kole je 18 " tj. 46 cm a maximální 32" tj. 81,3 cm. V každém kole se
překážky zvyšují. V kurzu je povině minimálně 4 překážky pro 6 skoků, maximálně je možných 
skákat 8 skoků. ( některé překážky se mohou skákat tam i zpět )

Vystavovatelé mohou absolvovat skoky s koněm. Bandáže i kamaše pro koně jsou povoleny. 

Biče ani návnady nejsou povoleny !

Jeden kruh jednou při vstupu a jeden při odchodu z arény je přípustný, před překročením startovní 
čáry. 

Bodování: 

1. Shození překážky, poboření - 4 trestné body 
Shozením se rozumí poboření překážky při skoku koněm i vodičem, při kterém došlo ke 
kontaktu s překážkou. 

2. Zastavení, odmítnutí-neposlušnost - 3 trestné body 
Boční chody, vyhazování, vzpínání, kroužení kolem skoku je považováno za neposlušnost. 
Kůň musí skočit překážku na které k odmítnutí došlo. 
3. Kroužení po překročení startovní čáry - 3 trestné body 
Kroužením se rozumí kruh při kterém kůň kříží svou původní dráhu, kruhy kolem překážek s 
vyjímkou opravy neposlušnosti. 
4. Vyloučení 

        třetí  neposlučnost 
-nedodržení kurzu 
- pád koně nebo vystavovatele 
- ztráta kontroly nad koněm, utěk koně, nebo dokončení soutěže koněm bez vodiče 
- nepřejítí startovní čáry, nebo úprava -posunutí kuželů start vymezující 
-zranění koně 
HUNTERS
Hunters je soutěž, která je posuzována na styl, chování a pravidelné tempo. Koně se musí 
pohybovat v pravidelném tempu, uvolněně, mohou jít v rychlém klusu nebo ve cvalu, ale musí 
dodržovat zvolený chod v celém kurzu. V soutěží jsou doporučeny překážky připomínající přírodní 
skoky jako proutěnky, živé ploty, zídky, bulfinč atd.
Hunters musí prokázat alespoň jeden , ale ne více než čtyři změny směru .
 Po dokončení celé soutěže nad skoky , budou finalisté požádání o běh okolo soudce pro
ověření ovladatelnosti . 
Skoky musí  mít minimální výšku 18“ -45 cm, maximální  24“ 60 cm. V kurzu je povině minimálně 4 
překážky pro 6 skoků, maximálně je možné skákat 8 skoků. ( některé překážky se mohou skákat 
tam i zpět )



Je penalizováno odmítání, vzpínání, vyhazování, projevy neposlušnosti a nevole koně, uskakování, 
kontakt s překážkou, švihání ocasem, nepravidelnost tempa.
Vyloučení 

•třetí neposlušnost

•nedodržení kurzu

•pád koně nebo vystavovatele

•přeskočení překážky vystavovatelem společně s koněm

• ztráta kontroly nad koněm, utěk koně, nebo dokončení soutěže koněm bez vodiče 
 •  nepřejítí startovní čáry, nebo úprava -posunutí kuželů start vymezující 
•zranění koně 
•nošení biče
Překážky musí napodobovat skoky jako na honu, nebo cross-country. Například proutěnky, 
kamenné zdi a brány, bílé ploty, domeček , in-out. Soutěž je jednokolová 

OBSTAKLE HALTER/DRIVING

1. Překážková dráha musí být zveřejněna nejméně 2 hodiny před počátkem první jízdy
2. Koně pro Halter musí být nejméně 2 roky staří, pro Driving nejméně 3 roky.
3. Stavitel kurzu se nesmí účastnit soutěže.
4. Třída bude posuzována s ohledem na výkon a způsob předvedení s důrazem na chování 

během celé soutěže. Ve vystoupení bude hodnocena spolupráce, ochota a celkový dojem.
5. Soutěž není bodovaná na čas, je daný přípustný čas soutěže, který nesmí být překročen.
6.

           Maximální čas je 60 sekund na překážku. Rozhodčí  muže vyzvat k postupu na další překážku. 
Nepřekonání překážky není důvod k vyloučení, ale bude mít vliv na celkové hodnocení a umístění 
ve   třídě.

7. Je penalizováno zbytečné zdržování se na překážce nebo nadměrný čas na překážce.
8. Odmítnutí překážky není důvod k diskvalifikaci. 
9. Je penalizováno cválání.
10. Musí být minimálně 5 překážek a maximálně 8 překážek.
11. Překážky musí být bezpečné pro koně i předvádějící .
12. Pneumatiky a schodišťové stupně jsou zakázány.
13. Skoky pokud jsou použity, nesmí být vyšší než 12 inch ( 30,48 cm) a průčelí má mít šířku 

minimálně 5 stop ( 152,4 cm) Skoky musí obsahovat kladiny.
14. V kurzu pro  driving  musí být nastaveny průjezdy  na nejširší místo vozíku.
15. V soutěžích kde jsou třídy otevřené, amatérské  a děti, musí být nejméně tři překážky 

rozdílné nebo s rozdílným způsobem provedení.
Vyloučení

  vyloučení je stanoveno za překonání překážky v nesprávném směru
 nájezd z nesprávného směru
 překonání překážky před pokynem rozhodčího ke startu
 překonávání překážek v nesprávném pořadí
 boční chod ze obráceného směru
 nesprávný pattern ( vzor)

 Při vyloučení nejsou započítávány žádné body, nejsou uděleny stuhy ani ceny.
 Doporučené překážky-



 Couvání nad překážkou nebo vedle ní.
 Nasazování ohlávky, pláštěnky apod. koni nebo soutěžící
 Průjezd vodou nebo simulace vody ( drive)
 Průjezd  úzkým průchodem ( drive)
 Vyzvednutí věci  (dopis, deštník, vědro, vlajky, apod.)

a umístění  jej na určeném místě
 Průjezd  po mostě nebo simulovaném mostě ( drive)
 Krok , klus ve  vzoru  vytvořený tyčí, sloupy, (osmička,

 serpentiny, čtyřlístekpřes kladiny-kavalety atd.)
 Stání  koně v určeném prostoru( kruh, čtverec), položit vodítko, obejít koně, projít se od

a pro koně
 (Samozřejmě pouze Halter)

 Najet kolem do kruhu( např. obruče) , kruh okolo kola ( obrat kolem zadku)
 (  Drive kurz pouze)

 Boční chody (jeden nebo oba směry)  samozřejmě pouze Halter

                   
            
                           HALTER OBSTAKLE
Definice soutěže-
Halter obstakle je  perfomance classes ( pracovní třída), 
Kůň ve spolupráci s předvádějícím je veden na stájové ohlávce, pravou rukou. Levá ruka  drží druhý 
konec vodítka, nedotýká se koně, může naznačovat pokyny koni např. při couvání, nebo bočních 
chodech.  Je možné převzít vedení koně druhou ruku např. při bočních chodech , má být zachováno
vedení koně jednou rukou.
Halter obstakle- koně musí být vedeni na ohlávce, bez udidla. Nesmí být použit řetízek přes nos 
koně, může být připnut na ohlávce.
Nepovoluje se bič ani druhý konec vodítka k pobízení koně. Není povoleno podávání pamlsků ani 
používání návnad na překonání překážky.
Je bodováno překonání překážek, dále pak způsob překonání, ochota koně, souhra dvojice, celkový 
dojem.

DRIVING OBSTAKLE 
Je bodováno překonání překážek, dále pak způsob překonání, ochota koně, souhra dvojice, 
celkový dojem. Trať není na čas, hodnotí se přesnost. 
musí být provedeno s vhodným, bezpečným dvoukolovým nebo čtyřkolovým vozíkem s  pevnou 
podlahou. Použití  mechanických brzd je zakázáno, při použití brzd je diskvalifikace.

DRIVING 
Všeobecná pravidla
A. Koně do ringu vstupují v klusu. Musí být schopní veřejného předvedení a mít nejméně tři roky 

stáří. 

B. Předvádějící by měli prezentovat vyvážené a elegantní spřežení. 

Je hodnocena kombinace koně a vozíku, ovlivňující faktory jsou velikost koně, typ koně a vozíku. 

Způsob chodů koně může mít také vliv na celkový vzhled, tj. vysoká akce je vhodnější pro 



formální typ vozidla, kůň s prostornějšími chody, přirozeného vhledu je vhodný pro country 
pleasure 

typ vozidla. Číslo se nosí na zádech předvádějícího, nebo na zadní straně vozíku. 

C. Jedinná osoba, která ovládá koně je předvádějící ( dále řidič) . 

Není dovolená změna řidiče v žádné disciplíně spřežení. 

D. Řidiči a jejich přísedící musí vždy odpovídat typu spřežení ( Formal , Pleasure, Obstakle,aj), ale 

měli by být vždy upravení a čistí. 

Doporučené oblečení je: Pánové - klobouk, sako či kabát, košile, kravatu , kalhoty. 

Dámy- šaty, kostým, sukni nebo kalhoty s halenkou, vesta nebo blůza. Klobouky jsou 

volitelné. 

Rukavice a zástěry na klín jsou volitelné. 

Všichni vystavovatelé se můžou rozhodnout nosit bezpečnostní helmu místo klobouku. 

E. Je-li velký počet koní ve třídě, je rozdělena do sekcí. Počet účastníků v třídě se určí vydělením 

obvodu arény počtem účastníků. 

Na jednoho musí připadat 36 stop ( 11 m). 

Do finále o umístění musí být vybraní vedoucí koně z každé sekce, kteří se vrací do arény. 

Pokud jsou 2 a více rozhodčí, každý rozhodčí vyberte 4 koně z každé sekce, kteří jdou do finále. 

F. Boty, bandáže a jakékoliv chrániče nohou koní nejsou povoleny. Dále jsou zakázány zátky do 

uší a náušníky ve výstavním kruhu. 

G. Při předvádení je bič v ruce nebo ve vozíku po celou dobu jízdy.  Celkové délka biče na 
jednospřeží by měla být tak dlouhá, aby dosáhla ramena koně. Jízda bez biče má za následek 

diskvalifikaci. Delší bič není přípustný. Pro vícespřeží má být bič vhodného typu a délky. 

H. Bezpečnostní pravidla 

1. Žádný kůň nesmí být ponechaný bez dozoru zapřažený ve vozíku. Diskvalifikace je na 

uvážení manažera výstavy. 

2. Řidiči musí dodržovat bezpečnostní pravidla, dodržovat bezpečnou vzdálenost za sebou. 
Předjíždění je povoleno, po jeho ukončení je nutné se co nejdříve navrátit na původní dráhu. 

3. Soudce musí vyloučit nebezpečné vozidlo, koně s nebezpečnou výstrojí nebo koně 
nebezpečného pro svou třídu. 

4. Pomocník- musí být vhodně oblečen , např. výstavní oblečení, plášť s vhodnou obuví. 

Musí být starší 13 let. 

Pouze jeden pomocník je povolen na jednoho koně. Tento nesmí učinit žádné opatření, 

mající vliv na výkon jakéhokoliv miniaturního koně. Nesmí mít bič a musí zůstat 

nejméně dva kroky od koně, když ho rozhodčí kontroluje. 

V ostatních případech může pomoci, pokud je třeba. 

Dospělý pomocník ( starší 19 let) je povinný v případě tříd mládeže u ostatních je 



volitelný. 

5. Klapky na očích, overchecks nebo sidechecks jsou povinné. 

( pozn. Ovršek tj vzpřimovací otěž, zabraňující snížení krku koně a zachycení opratí do oje, správně 
nastavený nepůsobí koni žádné nepohodlí. Sidechecks je jeho boční varianta, kdy prochází kroužky 
podél uší koně) 

6. Během třídy mohou být provedeny drobné úpravy na postroji, nebo koni na základě souhlasu 
rozhodčího. Pomocník může pomoci s úpravou bez penalizace. Po zahájení posuzování je 

nepřípustné vstoupit do areny. 

Maximální doba na třídu nesmí přesáhnout 3 minut. Oficiální oddechové časy musí 

být nařízeny rozhodčím. Více než jeden vstup má za následek diskvalifikaci.Ve 

speciálních třídách- dospělí, starší mládež (13-18) může být doprovod řidiče. 

9. Hřebce nesmí předvádět osoba mladší 12. let 

10. Všechny osoby podílející se na průběhu soutěže musí mít na zřeteli především 

bezpečnost soutěže. 

11. Řidič nesmí dovolit vstupit spolujezdci do vozíku, pokud stojí na zemi a drží opratě v 

rukou. Nesmí vystoupit z vozíku, pokud spolujezdec sedí vevnitř. 

12. Je možné dávat koni hlasové pokyny klidným, tlumeným hlasem. Hlasové pokyny jsou 

pro koně dobře akceptovatelné. Jakékoliv tendence řidiče křičet, pískat a dávat hlasité 

pokyny jsou nevhodné a musí být zakázány. Řidič by měl používat k ovládání koně 

minimum hlasových pomůcek. 

I. Při absenci adekvátní warm-up ( zahřívací aréna-opracoviště) arény, je nutné před zahájením 

třídy umožnit koním zahřívací fázi v čase 5 minut. Tyto časy musí být zahrnuty v harmonogramu 

soutěží. 

Arenou se rozumí dostatečně velká, oplocená plocha s vhodným podkladem, prostá překážek, 
bezpěčná 

pro vystavovatele. 

Při použití pákových udidel ( Liverpol, Gig, Buxton, aj) je zakázáno připnutí opratí do ramen páky. 

Viz obrazové přílohy. Vyjímku mohou tvořit některé soutěže vícespřeží. Je zakázáno použití 

martingalů při současném použití pákových udidel. 

Standart Pleasure Driving definuje ideálního Pleasure koně, a slouží k eliminaci těch koní, 

kteří se neblíží k uvedenému standartu. 

Kriteria hodnocení jsou definovány v každé příslušné sekci. 



      Přípustné  uždění                                                                      Nepřípustné uždění

CLASSIC PLEASURE DRIVING 

Předvedení, rovnováha a popisující body jsou použity k definici ideálního pleasure koně a eliminují 
koně , kteří nejsou schopní se přiblížit ideálu. Kriteria hodnocení jsou popsány v bodu A. 

Rovnováha koně- váha má být rovnoměrná, 50% je na zádi. 

Ideální CLASSIC PLEASURE DRIVING kůň musí být předveden na lehkém kontaktu s udidlem po 
celou dobu soutěže. Krk by měl být snížený a hlava směřuje kolmo k zemi. Chody jsou prostorné, 
nižší akce. Kůň by měl býtstálém přilnutí, v závislosti na tom hlava nesmí být níže než kohoutek, oko
koně by nemělo být výš než kohoutek koně. Chody jsou uvolněné, prostorné s nevýraznou akcí . 

Rovnováha - 50 % váhy koně je na zádi 

A. CLASSIC PLEASURE DRIVING je třída jednospřeží, kůň je zapřežen mezi dvěmi ojky, které mohou 

být dřevěné, či kovové. Paprsky kol jsou kovové. Je povinný vozík s korbou ( tj. ne vozík typu 
klusácké sulky). 

Posuzováno bude podle následujících kriterií: 

Přístup - kůň usazen na udidle, plynulé přechody 

Chování - stálé přilnutí, kůň by se neměl dostávat z kontaktu s udidlem, kůň by měl projevovat 
ochotu k práci 

Předvedení – pravidelnost v každém chodu, zřetelné změny v chodech 

Kvalita - pěkný výsledný dojem, akce odpovídající dané třídě 

Formát – správný pro CLASSIC PLEASURE DRIVING 

Ideální CLASSIC PLEASURE DRIVING kůň by měl vynikat ve všech výše uvedených bodech. 



B. Podmínky předvedení v třídě- 

Kůň musí být předveden na obě ruce v kroku , pleasure ( předváděcím) klusu a pracovním 

( working) klusu. Kůň vstoupí do arény v pleasure klusu proti směru hodinových ručiček ( pozn. na 

pravou ruku). Musí prokázat klidné zastavení a stání a ochotné couvání. 

C. Podmínky předvedení chodů 

1. WALK : (Krok) : zřetelně čtyřdobý, prostorný, zadní nohy došlapují do stop předních 

2. PLEASURE TROT: ( Předváděcí klus) dvoudobý, diagonální chod. Celková rovnováha jak je uve- 

deno výše.(50 % rovnováha). Kůň musí předvést volnost pohybu, vyváženost , uvolněnost a 

výrazný posun 

3. WORKING TROT: ( Pracovní klus) Prodloužení klusu, viditelné prodloužení oproti Pleasure klusu. 

Kůň musí předvést volnost pohybu. 

D. Použití martingalu je volitelné. 

E. Kůň který startuje v Classic Pleasure nesmí startovat v jedné show v jiné třídě – Country pleasure

ani Single Pleasure driving. 

 COUNTRY PLEASURE DRIVING 

Předvedení, rovnováha a popisující body jsou použity k definici ideálního pleasure koně a eliminují 
koně , kteří nejsou schopní se přiblížit ideálu. Kriteria hodnocení jsou popsány v bodu A. 

Rovnováha koně- váha má být přenesená více dozadu, 60% je na zádi. 

Ideální Country Pleasure Horse je v stálém kontaktu s udidlem po celou dobu soutěže. Chod by měl
být „ vznosný“ s vyšší akcí. ( je popsáno v chodech). 

Kůň by měl být na přilnutí, krk je nesen uvolněně, vyklenutý, nejvyšší bodem je týl koně, kůň je ve 

správném rámci. 

Rovnováha - 60% je na zádi                    

A. COUNTRY PLEASURE DRIVING je třída jednospřeží, kůň je zapřežen mezi dvěmi ojky, které 
mohou být dřevěné, či kovové. Paprsky kol jsou kovové. Je povinný vozík s korbou ( tj. ne vozík typu
klusácké sulky). 

Posuzováno bude podle následujících kriterií: 

Přístup - kůň je usazen na udidle, plynulé přechody 

Chování - stálé přilnutí, klidné přijímání udidla, kůň by měl projevovat ochotu k práci 



Předvedení – pravidelnost v každém chodu, výrazné změny v chodech 

Kvalita - pěkný výsledný dojem, prokazující volnost pohybu, kůň na udidle, zatímco pohyb má být 

volný, na pohled lehký s výraznější akcí. Příliš vysoká akce ( zvedání nad úroveň karpů ) je 

penalizována. Záď je angažovaná, s více zdůrazněným ohýbáním hlezen, udržuje energický 

kmih a umožňuje snadný pohyb plece.

Working trot ( pracovní klus) vykazuje zřetelné prodloužení kroků a zvýšení rychlosti bez 

ztráty shomáždění a formátu ve kterém se kůň pohybuje. 

Formát – správný pro COUNTRY PLEASURE DRIVING 

Celkový vzhled- výstroj a oblečení řidiče 

Ideální kůň pro COUNTRY PLEASURE DRIVING kůň by měl vynikat ve všech výše uvedených bodech.

B. Podmínky předvedení v třídě- 

Kůň musí být předveden na obě ruce v kroku , pleasure ( předváděcím) klusu a pracovním 

( working) klusu. Kůň vstoupí do arény v pleasure klusu proti směru hodinových ručiček ( pozn. na 

pravou ruku). Musí prokázat klidné zastavení a stání a ochotné couvání. 

C. Podmínky předvedení chodů 

Všechny chody musí být předvedeny provedeny ochotně v rovnováze s plynulými přechody. 

Kůň by měl vykazovat radost z pohybu, klidné přijímání udidla a reakci na něj. Jednotlivé chody dle 
popisu . 

1. WALK : (Krok) : zřetelně čtyřdobý, prostorný, zadní nohy došlapují do stop předních 

2. PLEASURE TROT: ( Předváděcí klus) dvoudobý, diagonální chod. Celková rovnováha jak je 

uvedeno výše. Kůň musí předvést volnost pohybu , vyváženost , uvolněnost , kmih a výraz. 

Příliš vysoká akce je penalizována. Vysokou akcí se rozumí zvedání předních končetin na úroveň 

karpů a výš. 

3. WORKING TROT: ( Pracovní klus) 

Kůň vykazuje zřetelné prodloužení kroků a zvýšení rychlosti bez ztráty shomáždění a formátu . 

D. Použití martingalu je volitelné. 

E. Kůň který startuje v Country Pleasure nesmí startovat v jedné show v jiné driving třídě. 

SINGLE PLEASURE DRIVING 

Předvedení, rovnováha a popisující body jsou použity k definici ideálního pleasure koně a eliminují 
koně, kteří nejsou schopní se přiblížit ideálu. Kriteria hodnocení jsou popsány v bodu A.



Rovnováha koně-  70% je na zádi.                                                                                      

Ideální Single Pleasure Horse je na přilnutí po celou dobu soutěže. Předvádí výrazný expresivní  
pohyb. Chod by měl být vysoce kadencovaný s vysokou akcí a volným, živým pohybem a posunem 
vpřed. Hlezna se výrazně ohýbají, záď je snížená, aktivní a umožňuje lehkost, pohyblivost plecí a 
předních nohou.
Kůň by měl být na přilnutí, krk  je  vzpřímený a vyklenutý, kůň je ve správném rámci.
A. SINGLE PLEASURE DRIVING je třída jednospřeží, kůň je zapřežen mezi dvěmi ojky, které mohou 

být dřevěné, či kovové. Paprsky kol jsou kovové. Je povinný vozík s korbou ( tj. ne vozík typu 
klusácké sulky). 

Posuzováno bude podle následujících kriterií: 

Výkon a kvalita – expresivní výrazný pohyb, s kmihem, prokazující volnost pohybu, v stálém 
formátu a výraznými změnami v ruchu při přechodech

Kvalita- kůň musí předvést kadencovaný klus, shromáždění při zachování volnosti pohybu.

Měl by předvést své atletické schopnosti , energický pohyb se zachováním posunu vpřed.

Přístup - kůň je usazen na udidle, plynulé přechody 

Chování - stálé přilnutí, klidné přijímání udidla, kůň by měl projevovat ochotu k práci 

Předvedení – pravidelnost v každém chodu, výrazné změny v chodech 

Formát – správný pro SINGLE PLEASURE DRIVING 

Celkový vzhled- výstroj a oblečení řidiče 

Ideální kůň pro Single Pleasure driving -kůň by měl vynikat ve všech výše uvedených bodech. 

B. Podmínky předvedení v třídě- 

Kůň musí být předveden na obě ruce v kroku , pleasure ( předváděcím) klusu a pracovním 

( working) klusu. Kůň vstoupí do arény v pleasure klusu proti směru hodinových ručiček ( pozn. na 

pravou ruku). Musí prokázat klidné zastavení a stání a ochotné couvání. 

C. Podmínky předvedení chodů 



Všechny chody musí být předvedeny provedeny ochotně v rovnováze s plynulými přechody. 

Kůň by měl vykazovat radost z pohybu, klidné přijímání udidla a reakci na něj. Jednotlivé chody dle 
popisu . 

1. WALK : (Krok) : zřetelně čtyřdobý

2. PLEASURE TROT: ( Předváděcí klus) dvoudobý, diagonální chod. Celková rovnováha jak je 

uvedeno výše. Kůň musí předvést kadencovaný klus, shromáždění při zachování volnost pohybu.

Měl by předvést své atletické schopnosti  shromážděný pohyb se zachováním posunu vpřed.

3. WORKING TROT: ( Pracovní klus) 

Kůň vykazuje zřetelné prodloužení kroků a zvýšení rychlosti bez ztráty shomáždění a formátu . 

D. Použití martingalu je volitelné. 

E. Kůň který startuje v Single Pleasure nesmí startovat v jedné show v jiné driving třídě. 

Roadster

Roadster  musí vstoupit do kruhu ve směru hodinových ručiček v Jog klusu. Další požadované 
chody  jsou Road Gait a Drive-On klus. 
Krok  a couvání nejsou požadovány a hodnoceny. Kůň během předvedení nesmí přejít do kroku, 
nebo zastavení. Základní požadavkem pro Roadster třídu je klus,musí být předveden ve třech 
rychlostech.
Pomalý  klus-Jog, střední klus- Gait Road a Drive-On rychlý -závodní klus .
Při vstupu kruhu po směru hod. ručiček je předveden Jog a dále na tuto ruku Road Gait, po změně 
směru Jog, Road Gait a Drive -On.
Kůň, který neprokázal zřetelné chody a hladké přechody (změny chodů), by neměl být
umístěn nad koně, který prokázal větší schopnost, ale měl malý nebo nahodilý výpadek z klusu
Roadster koně by měla mít Při všech rychlostech by měli pracovat v konstantním držením hlavy a 
ve stejném rámci. Při rychlosti musí být v rovnováze. Nečistoty chodů jsou penalizovány.
Roadster koně by měla mít výrazný pohyb, živost, s dobrou prezentací. Při všech rychlostech, by 
měli zůstávat ve stejném rámci. Předvedení oblečení řidiče i styl zápřeže má odkazovat na klusácké 
dostihy.
Roadster představuje  výkon a styl, předvedení, úpravu, rovnováhu a kadenci pohybu.
Roadster musí být předveden, v sulce (dvoukolového vozíku s třmeny a bez koše). Postroje musí 
být vhodné k  sulce..
Všechny martingaly jsou povoleny. Postroje musí být s klapkami na očích a over / sidecheck. Dále  
zvony, chrániče nohou s vyjímkou chráničů se závažím, jsou povoleny. Uprava koně zapletením 
hřívy se zdobením gumičkami a mašlemi jsou povoleny.  Bič musí být na vozíku nebo v ruce řidiče 
za všech okolností. Bič  musí dosáhnout rameno koně. Nepřítomnost biče nebo bič jiné délky může 
mít za následek vyloučení.
Řidič musí nosit barevný dres  (čepici a bundu po vzoru závodních hedvábí dresů klusáckých 
dosthů, žádné flitry či třpytky). Dostihová( jezdecká přilba) je doporučená.
Výstavní číslo může být umístěno na zádech nebo zadní části vozu.
Řidič musí být nejméně 13 let a být správně oblečený v kalhotách a bundě nebo košilí s dlouhými 
rukávy. 
Pomocník při řazení v linii  musí stát dva kroky od hlavy koně, pokud  není třeba  pomoci řidiči 
ovládání koně.



Mluvit s koněm je povoleno, ale pouze v tichým hlasem a co nejméně. Žádné křičení  nebo pískání 
není povoleno. 
Roadster  je  posuzováno na výkon, rychlost, kvalitu pohybu a chování v tomto pořadí.
VERSATILITY

všestranost- kůň  vykonává tři  disciplíny v jedné třídě .
Driving, Halter, Hunter ( zkrácený kurz)
Všechny tři  disciplíny , mají  být posuzovány stejně a v kombinaci pro konečné umístění . 
Diskvalifikace z jedné disciplíny znamená diskvalifikaci ze třídy .
Kůň mít nejméně tři roky stáří. Hřebce nesmí předvádět osoba mladší 12. let 
Jeden asistent musí být v ringu.
 Vystavovatel a asistent musí být řádně oblečen .
 Koně vstoupí do arény v pracovním klusu klusu  v zápřahu a půjdou několik kol v obou směrech .Na
pokyn  soudce se seřadí na linii a budou požádáni, aby  zacouvali .
Na pokyn ( zapískání) musí být odstrojeni do 2 min. , následně vozík musí být odvezen asistentem z 
areny. Po dvou minutách  časového limitu každý kůň,který není odstrojený z vozíku , nebo 
postroje , bude diskvalifikován .
Asistenti  budou vyzváni k opuštění arény s vozíkem .
Koně budou posuzováni na ohlávce, zuby nejsou kontrolovány.
Koně se se posuzují v postoji.
Ve stejném pořadí jako stojí budou vyzvání soudcem k překonání tří překážek , na kurz jdou 
jednotlivě. Jedna překážka může být vyšší, k ukázání stylu koně.

SHOWMANSHIP-
posuzuje se předvádějící, zde handler , kůń je zde jen prostředek k předvedení schopností 
handlera.
Účastníci musí být rukavice , klobouk, dlouhé kalhoty a halenku nebo sako s  dlouhými rukávy  i v 
horkém počasí. Kůň nesmí mít show ohlávku, je doporučena zdobená halter ohlávka s řetízkem.
Řetízek nesmí být zapnut přes nos nebo hubu koně.

Bodování-
Vzhled vystavovatele : 10 bodů .
 Oděv handlera musí být  elegantní a čistý . Vhodné oblečení - čepice , rukavice , boty a
jsou nutné dlouhé rukávy košile / halenky nebo sako
Vzhled koně : 40 bodů ,neposuzuje se stavba těla, ale  úprava a kondice

 kondice  15 b ( výstavní)
 úprava    15 b ( čistá srst, zapletená hříva, upravená a namzaná kopyta)
 ostříhání  5 b ( kůń v plné srsti musí mít ostříhánu bradu a mezisaničí, nohy a uši.)
 výstroj      5b ( čisté, elegantní věci, ohlávka, vodítko sladěné do barvy , zdobení)

Předvedení koně- 50 bodů
 Soudce může použít jeden z platných vzorů ( pattern)  při posuzování této třídy .
Soudce se bude diskutovat vybraný vzor se soutěžícími před třídou . Vybraný vzor ( pattern) musí 
být zveřejněny dvě hodin před zahájením třídy . 

Paterny:



Není možné zde dopodrobna popsat všechny pravidla soutěží. Tyto stránky slouží k získání 
základních informací.

 Všechny pravidla najdete zde- AMHA http://www.joomag.com/magazine/official-2016-amha-rule-
book/0358547001454430226?short
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