Třídy pro začínající koně – Green Horse
Appaloosa Horse Club zařadil do seznamu uznaných disciplín také nové třídy pro začínající koně, tzv.
„Green classes“. Obecně lze říci, že posuzování koní v těchto třídách je uzpůsobeno tomu, že koně
nemají se soutěžením zkušenosti (na zkušenosti jezdce není brán zřetel) a tyto třídy tak pro ně jsou
jakousi přípravou na závodní kariéru v dalších třídách. Důležité je, že proti sobě soutěží koně stejné
úrovně výcviku. Jedná se v podstatě o obdobu tříd „Novice“ či „Non-Pro“ v souvislosti s jezdci a
předvádějícími. Třídy Green mohou být vypisovány jako následující 4 disciplíny:
Green Western Riding
Účelem této vstupní úrovně je vytvoření třídy pro začínající koně v disciplíně Western Riding
(kladoucí důraz na pohyb a kvalitu letmých přeskoků) a která dovoluje přiměřenou asistenci jezdce.
Nicméně stále je odměňována měkkost a ochota koně, kladné body jsou udělovány za hladkost, ale i
kadenci chodů a schopnost koně provést letmý přeskok přesně a předníma i zadníma nohama
současně.
Koně mohou být adekvátně k jejich věku vedeni jednoručně na pákovém udidle, nebo obouručně na
stihlovém udidle či bosalu. Každopádně všechny druhy udidel a uzdění musí být dle pravidel ApHC.
Koně je možné přihlásit do této třídy za dodržení následujících podmínek: kůň nebyl nikdy
předváděn, nebo byl sice předváděn v předešlém roce v některé ApHC uznané třídě (Green Western
Riding, Open Western Riding, Non-Pro Western Riding nebo Youth Western Riding), ale nezískal více
než 10 bodů k 1. lednu roku, ve kterém se přihlašuje na show. Body z jmenovaných tříd se sčítají a
v součtu tak určují, zda se kůň může třídy „Green“ zúčastnit.
Ve všech ostatních bodech podléhá tato třída stejným pravidlům a bodování jako „klasický“ Western
Riding. Třída má ale tři vlastní patterny (předepsané úlohy), ze kterých rozhodčí vybírá, který se
pojede.

Green Western Pleasure
Účelem třídy Green Western Pleasure je umožnit začínajícím koním závodit proti koním stejné
úrovně a zkušeností. Je odrazovým můstkem pro dosažení pokročilé úrovně a zápolení s dalšími
jezdecky vyspělými koňmi. Podle tohoto záměru by i třída měla být posuzována.
Koně mohou být adekvátně k jejich věku vedeni jednoručně na pákovém udidle, nebo obouručně na
stihlovém udidle či bosalu. Každopádně všechny druhy udidel a uzdění musí být dle pravidel ApHC.
Koně je možné přihlásit do této třídy za dodržení následujících podmínek:
a) Kůň se poprvé předvádí v disciplíně Western Pleasure na závodech uznaných ApHC.
b) Kůň byl předváděn v předešlých letech v některé ApHC uznané třídě (Green Western
Pleasure, Open Western Pleasure, Non-Pro Western Pleasure nebo Youth Western Pleasure),
ale nezískal více než 10 bodů k 1. lednu roku, ve kterém se přihlašuje na show. Body
z jmenovaných tříd se sčítají a v součtu tak určují, zda se kůň může třídy „Green“ zúčastnit.

Ve všech ostatních bodech podléhá tato třída stejným pravidlům a bodování jako „klasický“ Western
Pleasure.

Green Trail
Účelem třídy Green Trail je umožnit začínajícím koním závodit proti koním stejné úrovně a
zkušeností. Je odrazovým můstkem pro dosažení pokročilé úrovně a zápolení s dalšími jezdecky
vyspělými koňmi. Podle tohoto záměru by i třída měla být posuzována. Dále se hledí na schopnost
koně zdolávat překážky s důrazem na pohyb, hladkost v chodech a přechodech a ochotu vykonávat
manévry. Koně jsou penalizováni za „umělý“ vzhled při překonávání překážek.
Kurz úlohy by měl být přizpůsoben pro začínající koně a mezi překážkami by měl být dostatek
volného prostoru.
Koně mohou být adekvátně k jejich věku vedeni jednoručně na pákovém udidle, nebo obouručně na
stihlovém udidle či bosalu. Každopádně všechny druhy udidel a uzdění musí být dle pravidel ApHC.
Koně je možné přihlásit do této třídy za dodržení následujících podmínek: kůň nebyl nikdy
předváděn, nebo byl sice předváděn v předešlých letech v některé ApHC uznané třídě (Green Trail,
Open Trail, Non-Pro Trail nebo Youth Trail), ale nezískal více než 10 bodů k 1. lednu roku, ve kterém
se přihlašuje na show. Body z jmenovaných tříd se sčítají a v součtu tak určují, zda se kůň může třídy
„Green“ zúčastnit.
Ve všech ostatních bodech podléhá tato třída stejným pravidlům a bodování jako „klasický“ Trail.

Green Hunter Under Saddle
Účelem třídy Green Hunter Under Saddle je umožnit začínajícím koním závodit proti koním stejné
úrovně a zkušeností. Je odrazovým můstkem pro dosažení pokročilé úrovně a zápolení s dalšími
jezdecky vyspělými koňmi. Podle tohoto záměru by i třída měla být posuzována.
Koně musí mít výstroj, která je v souladu s pravidly ApHC pro Hunter Under Saddle.
Koně je možné přihlásit do této třídy za dodržení následujících podmínek:
a) Kůň se poprvé předvádí v disciplíně Hunter Under Saddle na závodech uznaných ApHC.
b) Kůň byl předváděn v předešlých letech v některé ApHC uznané třídě (Green Hunter Under
Saddle, Open Hunter Under Saddle, Non-Pro Hunter Under Saddle nebo Youth Hunter Under
Saddle), ale nezískal více než 10 bodů k 1. lednu roku, ve kterém se přihlašuje na show. Body
z jmenovaných tříd se sčítají a v součtu tak určují, zda se kůň může třídy „Green“ zúčastnit.
Ve všech ostatních bodech podléhá tato třída stejným pravidlům a bodování jako „klasický“ Hunter
Under Saddle.

Volný překlad z ApHC Rulebook 2016, Veronika Řádková

