Anketa

Nejkrásnější kůň České republiky 2013
( 7 divizí, 29 plemen)
Pořadatelé:
Asociace svazů chovatelů koní ČR (ASCHK)
Profi Press, s. r. o.
Spolupořadatelé:
Výstaviště České Budějovice
Výstaviště Lysá nad Labem
Spolupracující specializované servery:
EQUICHANNEL.CZ – JEZDECTVÍ.CZ – JEZDCI.CZ – DISTANC.CZ
Servery spolupořadatelů:
Výstaviště České Budějovice
Výstaviště Lysá nad Labem

Divize:
A. Pony a miniaturní koně (10.6. -16.6.)
1. shetland pony
2. český sportovní pony
3. welsh pony, welsh cob a welsh part - bred
4. minihorse

B. Malá plemena (17.6. - 23.6.)
1. hafling
2. huculský kůň
3. fjordský kůň
4. islandský kůň

C. Chladnokrevná plemena (24.6. - 30.6.)
1. českomoravský belgický kůň
2. norický kůň
3. slezský norický kůň
4. irský cob

D. Historická plemena (1.7. - 7.7.)
1. pura raza espaňola (andaluský kůň)
2. starokladrubský kůň
3. lipický kůň
4. fríský kůň

E. Plnokrevná a čistokrevná plemena (8.7. - 14.7.)
1. arabský plnokrevník
2. anglický plnokrevník
3. Shagya – arab
4. achaltekinský kůň
5. klusák

F. Teplokrevná a sportovní plemena (15.7. - 21.7.)
1. český teplokrevník
2. moravský teplokrevník
3. slovenský teplokrevník v ČR
4. kůň Kinského
5. český trakén

G. Westernová plemena (22.7. - 28.7.)
1. appaloosa
2. quarter horse
3. paint horse

Systém ankety:
1. Portréty reprezentantů jednotlivých plemen a doprovodné texty o nich budou postupně
zveřejněny (po divizích) na serveru ASCHK (www.aschk.cz) a spolupracujících
specializovaných serverech.
2. Uživatelé hlasují pro jednotlivé koně kliknutím – výhradně na www.aschk.cz.
4. Do finále postoupí 10 koní – vítězové divizí (7 koní) a další 3 koně s nejvyššími
preferencemi (počtem získaných hlasů).
5. O pořadí finalistů rozhodnou opět hlasy uživatelů internetu.
6. Vítěz finále (= vítěz ankety) a koně umístění na 2. – 4. místě budou představeni a
dekorováni v programu výstav Země živitelka (České Budějovice) a Kůň 2013 (Lysá nad
Labem).

Termíny:
Podklady o koních každé divize i finalistech budou zveřejněny na serveru ASCHK a
spolupracujících specializovaných serverech vždy sedm (7) dní.
Termíny hlasování (a zveřejnění podkladů) jsou uvedeny u každé divize.
Finále: Hlasování 5.8. - 18.8.
Vyhlášení výsledků na internetu: 20.8.

Jiří Křepelka,
Praha 8. června 2013

