
 

SC 206. Green Hunter Under Saddle 

A. Účelem GHUS je umožnit koni soutěžit s koňmi na stejném stupni začátečnické úrovně a 

zkušenosti. GHUS je vstupním pilířem k pokročilejší úrovni soutěžení se zkušenějším koněm. 

Tato třída by měla být posuzována podle účelu jejího zřízení. 

B. B. Koně musí být předvedeni s výstrojí, kterou určují pravidla APHA pro výstroj k Hunter 

Under Saddle (HUS). 

C. S výjimkou ustanovení stran možnosti startu a požadavků na výstroj platí pro GHUS stejná 

pravidla jako pro Hunter Under Saddle. 

D. Koně, kteří smějí startovat: 

1. Koně, kteří předvádějí prvním rokem v HUS nebo předváděli v uplynulých letech 

u kterékoli  recognized chovatelské nebo sportovní asociace ve třídách GHUS, 

open HUS, amatér HUS, Novice Amateur HUS, youth HUS nebo NoviceYouth HUS, 

ale k 1. lednu daného kalendářního roku nezískali více než 10 bodů nebo 

nevyhráli 2 500 dolarů celoživotních výher v jezdeckých disciplínách nebo 

bronzovou medaili u EWU (Erte Westernreiter Union) či titul World nebo Reserve 

World Champion v těchto třídách. Pro určení, zda kůň smí startovat, se počítají 

body ze všech divizí (s výjimkou Walk-Trot). 

2. Jestliže je určeno, že kůň smí k 1.lednu  daného kalendářního roku startovat, smí 

startovat v průběhu celého roku bez ohledu na získané body. 

3. Jakmile kůň jednou získá v GHUS 10 bodů, nesmí v této třídě v následujících 

letech startovat. 

E. Koně startující v této disciplíně mohou na stejných závodech startovat rovněž v HUS. Body 

z GHUS se nezapočítávajíc do ocenění all-around a high-point. 

F. Body získané v této disciplíně se budou započítávat pouze do APHA Register of Merit. 

Superior a Honnor Roll. Body z této třídy se nebudou započítávat do žádných dalších ocenění 

APHA včetně  výplat  Breeder´s Trust. (Body z World Show se nezapočítávají do ocenění 

udělovaných ke konci roku). 

 

SC 246  Green Western Pleasure (GWP) 

A. Účelem GWP je umožnit koni soutěžit s koňmi na stejném stupni začátečnické úrovně a 

zkušenosti. GWP je vstupním pilířem k pokročilejší úrovni soutěžení se zkušenějším koněm. 

Tato třída by měla být posuzována podle účelu jejího zřízení. 

B. Koně lze bez ohledu na jejich věk vést jednou rukou na standardním westernovém udidle, jež 

je schváleno Pravidly APHA o výstroji, nebo oběma rukama na lomeném udidle snaffle bit 

nebo na bosalu, jak je uvedeno v Pravidlech APHA o výstroji. 

C. S výjimkou ustanovení stran možnosti startu a požadavků na výstroj platí pro GWP stejná 

pravidla jako pro western pleasure. 

D. Koně, kteří smějí startovat: 

1. Koně, kteří startují prvním rokem ve WP nebo kteří předváděli v uplynulých 

letech u kterékoli  uznané chovatelské nebo sportovní asociace ve třídách GWP, 

open WP, amatér WP, Novice Amateur WP, youthWP nebo NoviceYouth WP, ale 



k 1. lednu daného kalendářního roku nezískali více než 10 bodů nebo nevyhráli 

2 500 dolarů celoživotních výher v jezdeckých disciplínách nebo bronzovou 

medaili u EWU (Erte Westernreiter Union) či titul World nebo Reserve World 

Champion v těchto třídách. Pro určení, zda kůň smí startovat, se počítají body ze 

všech divizí (s výjimkou Walk-Trot). 

2. Jestliže je určeno, že kůň smí k 1.lednu daného kalendářního roku startovat, smí 

startovat v průběhu celého roku bez ohledu na získané body. 

3. Jakmile kůň jednou získá v GWP 10 bodů, nesmí v této třídě v následujících letech 

startovat. 

E. Koně startující v této disciplíně mohou na stejných závodech startovat rovněž v HUS. Body 

z GHUS se nezapočítávajíc do ocenění all-around a high-point. 

F. Body získané v této disciplíně se budou započítávat pouze do APHA Register of Merit. 

Superior a Honnor Roll. Body z této třídy se nebudou započítávat do žádných dalších ocenění 

APHA včetně  výplat  Breeder´s Trust. (Body z World Show se nezapočítávají do ocenění 

udělovaných ke konci roku). 

SC 251  Green Trail (GT) 

 

A. Účelem GT je umožnit koni soutěžit s koňmi na stejném stupni začátečnické úrovně a 

zkušenosti. GT je vstupním pilířem k pokročilejší úrovni soutěžení se zkušenějším koněm. 

Tato třída by měla být posuzována podle účelu jejího zřízení. 

B. GT bude posuzován podle výkonu koně na překážkách s důrazem na pohyb, plynulost 

chodů a změny chodů a provedení prvku s ochotou. Za nepřirozený vzhled při práci 

v překážkách budou koně penalizováni. 

C. Trať bude navržena pro začínající koně. Pro překonání překážek by měl být dostatek 

prostoru. 

D. Koně lze bez ohledu na jejich věk vést jednou rukou na standardním westernovém 

udidle, jež je schváleno Pravidly APHA o výstroji, nebo oběma rukama na lomeném udidle 

snaffle bit nebo na bosalu, jak je uvedeno v Pravidlech APHA o výstroji. 

E. S výjimkou ustanovení stran možnosti startu a požadavků na výstroj platí pro GT stejná 

pravidla jako pro trail. 

F. Koně, kteří smějí startovat: 

4. Koně, kteří startují prvním rokem v trailu nebo kteří předváděli v uplynulých 

letech u kterékoli  uznané chovatelské nebo sportovní asociace ve třídách GT, 

open trail, amatér trail, Novice Amateur trail, youth trail nebo NoviceYouth trail, 

ale k 1. lednu daného kalendářního roku nezískali více než 10 bodů nebo 

nevyhráli 2 500 dolarů celoživotních výher v jezdeckých disciplínách nebo 

bronzovou medaili u EWU (Erte Westernreiter Union) či titul World nebo Reserve 

World Champion v těchto třídách. Pro určení, zda kůň smí startovat, se počítají 

body ze všech divizí (s výjimkou Walk-Trot). 

5. Jestliže je určeno, že kůň smí k 1. lednu daného kalendářního roku startovat, smí 

startovat v průběhu celého roku bez ohledu na získané body. 

6. Jakmile kůň jednou získá v GT  10 bodů, nesmí v této třídě v následujících letech 

startovat. 



G. Koně startující v této disciplíně mohou na stejných závodech startovat rovněž v trailu. 

Body z GHUS se nezapočítávajíc do ocenění all-around a high-point. 

H. Body získané v této disciplíně se budou započítávat pouze do APHA Register of Merit. 

Superior a Honnor Roll. Body z této třídy se nebudou započítávat do žádných dalších 

ocenění APHA včetně výplat  Breeder´s Trust. (Body z World Show se nezapočítávají do 

ocenění udělovaných ke konci roku). 

(překlad Lečíková S.) 

 


