Zápis z jednání RKP Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s.
Dubová Hora dne 7.10.2017
Přítomní členové: Jan Navrátil, Aleš Musil, Petr Hájek, Adam Zagóra
Omluvila se Jana Pašková
Zápis: Blanka Kytlicová
1) VZ hřebců plemene Shagya arab
Ve Vrchovanech se 7.10.2017 uskutečnily výkonnostní zkoušky hřebců plemene Shagya arab.
Zkoušky se zúčastnili 3 hřebci:
Diplomat (Koheilan VIII-CZ Kelim Pascha – Dita CZ-Sh-A-140)
drezurní zkouška
skoková zkouška
terénní zkouška
celkem

:
:
:
:

64,5 bodu
70,0 bodu
73,0 bodu
207,5 bodu

počet tepů 51
Výsledná známka : 6,9

Sonador (2897 Shamir Ibn Ansata Sinan ox – Sahara CZ-Sh-A-251)
drezurní zkouška
skoková zkouška
terénní zkouška
celkem

:
73,5 bodu
:
77,5 bodu
: 68,3 bodu
: 219,3 bodu

počet tepů 48
Výsledná známka : 7,3

Gazal V-CZ (Gazal XXII Báb. – 262 Shagya V-7)
drezurní zkouška
skoková zkouška
terénní zkouška
celkem

:
69,0 bodu
:
73,8 bodu
: 73,3 bodu
: 216,1 bodu

počet tepů 30
Výsledná známka : 7,2

Všichni tři hřebci zkoušku úspěšně vykonali a po splnění všech ostatních náležitostí vyplývajících
z ŘPK rozšíří řady plemenných hřebců v PK Shagya Arab.

2) Zápisy klisen 2017
Na národní přehlídce v Martinicích byly zapsány do PK následující klisny:
Ariela II, Raqsh, Kessie, Kariya, Nuba.
Zbývá zapsat klisny Nyala, Oriana, Orneta v maj. pana Petera – zajistí p.Navrátil
Paní Machková stáhla žádost o zápis svých 2 klisen (původně požadovala zapsat v Martinicích
na přehlídce). V případě obnovení zájmu o zápis podá žádost znovu – dohodnuto
s J.Paškovou 5.10.2017.

Klisna Julie – majitelka navrhovaný termín 2x zrušila, po další dohodě s majitelkou zajistí
Navrátil a Pašková.
RPK upozorňuje na nutnost zápisu klisny do PK zásadně před připouštěním.

3) Žádost o vyjímku pro hřebce 1776 Shagya IX-CZ/ Torlus/ a Wadi Anter
1776 Shagya IX-CZ - Torlus (781 Shagya V-CZ/Salim/ - SČ 967 Tesla)
Hlasování RPK – 1x ano( Navrátil); 3x ne ( Zagóra, Musil, Hájek)
pro zapsání do chovu se doporučuje absolvovat VZ, navíc v chovu v ČR působí původově
velmi blízký hřebec Shagya VIII CZ - Tobien .
Wadi Anter (Tobrok I-CZ – 5-723 Watani-16)
původově zajímavý - potomek Tobrok I-CZ.
Hlasování RPK – 2x ne (Navrátil, Musil) ; 2x nehlasovali (Hájek, Zagóra)

4) Předvýběr hřebce Maghreb
Maghreb (1338 O´Bajan IV-CZ/Osiek/ - Pici CZ-SH-A-361)
původově oboustranný O´Bajan, slabý obvod holeně - 19 cm, RPK se rozhodla předvýběr
neudělit, RPK doporučuje požádat o zapsání do PK na základě sportovní výkonnosti
5) Pálení hříbat 2017
- počet hříbat dle doručeného seznamu od Paškové – 23 hříbat - si registrátoři po
vzájemné domluvě rozdělili a zavázali se označit hříbata roku 2017 nejpozději do
15.12.2017
- kobylka Shanty (podíl arabského plnokrevníka ve IV.generaci = 10/16) – majitel p. Valer
RPK rozhodla, že vypálení hříběte provede Svaz Sha dle platného ŘPK a
podklady pro vystavení průkazu koně předá k registraci ASCHK
6) ŘPK – Musil zjistí podmínky pro VZ hřebců v zápřeži u NŽ Topolčianky
- Navrátil a Pašková zajistí dokončení posledních úprav
- Zagóra zajistí do 30.10. vyvěšení návrhu nového znění ŘPK na stránky svazu po
doplnění všech bodů (viz. výše)k možnosti seznámení a připomínkování ŘPK
členskou základnou

Zapsala : Kytlicová
Schválit : Hajek, Navrátil, Musil, Zagóra

