Světová výstava haflingů 2021
3. – 6. června 2021, Ebbs
1) Základní informace
Světová výstava haflingů je akce konaná pod záštitou Světového svazu (WHBSF). Na základě
rozhodnutí valné hromady WHBSF ze dne 23. září 2016 je pořádající organizací světové výstavy 2020
Tyrolský svaz chovatelů haflingů (HPT). Původní termín (21. – 24. května 2020) musel být posunut na
3. – 6. června 2021 z důvodu preventivních opatření proti šíření koronaviru.
2) Pořadatel a místo konání
Pořadatel: Tyrolský svaz chovatelů haflingů (HPT), Schlossallee 27 – 29, 6341 Ebbs, Rakousko
Místo konání: Hřebčín Ebbs, Schlossallee 27 – 29, 6341 Ebbs, Rakousko
Termín: 3. – 6. června 2021
3) Typ akce
Světová výstava haflingů je akce určená chovatelům koní plemene hafling. Všichni koně jsou
posuzováni na ruce a hodnoceni individuálně. Je právem pořadatele určit složení výstavních tříd.
4) Propozice
Propozice budou zveřejněny v časopisech „Haflinger Pferde“ a „Haflinger Info“ a online na webu
www.haflinger-tirol.com a www.haflinger-world.com. Všechny členské organizace WHBSF dostanou
kopii těchto propozic.
5) Podmínky pro koně
Na Světovou výstavu mohou být přijati pouze koně zanesení v plemenné knize vedené některou
z členských organizací WHBSF:
•
•
•
•
•

Oficiálně licentovaní plemeníci ve věku 3 – 4 roky
Oficiálně licentovaní plemeníci ve věku 5 let a výše, kteří úspěšně absolvovali zkoušky
výkonnosti pro hřebce
Mladé klisny ve věku 1 – 3 roky
Klisny s hříbaty
Klisny bez hříbat

6) Počet koní
Každá členská organizace dostane určený maximální počet přihlášených koní, a to na základě velikosti
populace v dané zemi. Počet koní pro každou členskou organizaci bude shodná s počtem určeným
pro výstavu v původním termínu v roce 2020. Pokud některá organizace nenaplní maximální počet,
zbývající místa budou přerozdělena mezi organizace, které projeví zájem o navýšení počtu. Celkový
maximální počet koní na výstavě je 600.

7) Registrace a vedoucí ekip
Pro registraci koní musí členská organizace kontaktovat přímo pořadatele a poskytnout kopii průkazu
koně společně s výpisem šestigeneračního původu koně. Pokud je registrována březí klisna, musí být
uveden otec hříběte. Při registraci hřebců ve věku 5 a více let musí být doložen výsledek zkoušek
výkonnosti.
Každá členská organizace musí určit vedoucího ekipy, který bude oficiálním zástupcem organizace.
Členské organizace musí do 28. února 2021 zaslat pořadateli následující údaje:
•
•

seznam koní s údajích o majiteli
jméno vedoucího ekipy

8) Kontrola přihlášených koní
Před výstavou budou všichni koně zkontrolováni pověřenou osobou.
9) Posuzování koní
Všichni koně budou posuzování individuálně v trojúhelníku týmem národních posuzovatelů určených
WHBSF. Posuzovat se budou podle 11bodového systému. Na posuzování bude dohlížet hlavní
komise.
10) Registrační poplatek
Registrační poplatek, který zahrnuje poplatek za ustájení a objemné krmivo (sláma a /nebo seno) je
250 eur/kůň. Členové HPT mají poplatek snížen na 220 eur, protože přispějí k organizaci výstavy.
Účastníci, kteří mají zájem o pojištění svých koní mohou vybrat možnost platby registračního
poplatku „Plus“, který je vyšší o 20 eur a zahrnuje pojistku (více viz bod 11).
Členské organizace musí poplatky vybrat od účastníků a poslat je na účet pořadatele do 28. března
2021. Individuální registrace budou platné pouze v případě včasné úhrady poplatku, pozdní
registrace nebudou možné. V případě odhlášení koně po 1. dubnu 2021 nebo v případě, že se kůň
výstavy nezúčastní, se registrační poplatek nevrací.
11) Pojištění
11.1 Odmítnutí odpovědnosti
Všichni účastníci se účastní na vlastní riziko. Hostitel předpokládá, že každý majitel koně má pro své
koně uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu, které kryje jakoukoli škodu na majetku třetí osoby a
úraz způsobený zvířetem. Hostitel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody na
lidech, zvířatech nebo předmětech a odpovídá pouze za hrubou nedbalost. Proto se důrazně
doporučuje, aby si všichni majitelé koní uzavřeli odpovídající pojistné krytí po dobu trvání akce i pro
dopravu na místo konání a z místa konání.
11.2 Pojistné krytí pro zúčastněné koně
Výběrem možnosti úhrady registračního poplatku „Plus“ za příplatek 20 EUR mají účastníci
uhrazenou pojistku, která pokrývá:
•

smrt (úhyn a utracení), trvalé následky, které znamenají znemožnění dalšího využití koně, a
to jako následek:
- nehody (s výjimkou smrti po úrazu v důsledku ataxie, poranění šlach);

- přepravy (pro soukromou a neplacenou přepravu jsou kryty škody v důsledku dopravních
nehod);
- ohně, blesku nebo výbuchů;
- krádeže, loupeže a poražení koně za účelem krádeže.
Pojistná částka na koně je omezena na 7 000 eur. Hříbata jsou automaticky pojištěna s matkou na
částku 1 000 eur. Pojistné krytí je platné od 1. do 7. června 2021.
12) Ustájení koní
Všichni koně budou ustájení v boxech. Klisny budou mít boxové ustájení ve stanech rozdělených
podle kategorií a států. Hřebci budou v individuálních stájích.
Všichni účastníci se akce účastní na vlastní nebezpečí.
Prosíme, respektuje noční klid ve stájích, které budou od 22 do 6 hod. uzavřeny a nebude do nich
umožněn přístup majitelům, účastníkům ani jiným osobám.
13) Příjezd a odjezd
Veškerá doprava koní musí odpovídat podmínkám stanoveným Evropským nařízením 1/2005 na
ochranu zvířat při přepravě. Všichni koně, kteří přijedou ze zahraničí musí mít vystaven certifikát
TRACES nebo zdravotní atest podle přílohy II Nařízení Rady 2009/156/EC. Veškeré náklady na
dopravu platí účastníci.
Vzhledem k přísným veterinárním podmínkám musí všichni koně přijet striktně v úterý 1. června
nebo ve středu 2. června mezi 10 a 20 hod. Mimo tyto hodiny nebudou umožněny žádné příjezdy
koní a v tomto směru nebudou činěny žádné výjimky.
Odjezdy budou umožněny od neděle 6. června po skončení akce, cca v 15 hodin a všichni koně musí
opustit areál nejpozději v pondělí 7. června ve 12 hodin.
14) Veterinární podmínky a podkování
Plnění veterinárních podmínek bude kontrolováno oficiálními veterinárními lékaři výstavy Dr.
Josefem Kösslerem a Dr. Matthiasem Villem. Všichni koně musí mít platné vakcinační schéma proti
chřipce a equinnímu herpes viru (primární vakcinace nebo poslední booster nejpozději 6 měsíců před
výstavou). Navíc musí mít každý kůň ze zahraničí aktuální výsledek COGGINS testu, který potvrzuje, že
kůň je prost infekční anémie (výsledky jsou platné maximálně rok).
Průkaz koně bude odevzdán před vjetím do areálu. Po příjezdu proběhne veterinární přejímka. Koně
s jakýmikoliv známkami nákazy nebo nemoci budou vyloučeni z výstavy a nebude jim umožněn vjezd
do areálu.
Upozorňujeme, že zadní podkovy jsou přísně zakázány. Všichni koně okovaní na zadní končetiny
budou během přejímky vyloučeni.
15) Požadavky na přejezd hranic
Země, kde je nutné splnit specifické požadavky pro vjezd do Rakouska, obdrží informace o těchto
požadavcích v dalším dokumentu.
16) Další požadavky
•

Focení a natáčení je povoleno pouze pro osobní účely.

•
•
•
•
•
•
•

Zástupci tisku a fotografové dostanou akreditaci přímo od pořadatele.
Registrací na výstavu účastníci potvrzují, že nic nenamítají proti pořizování fotografií a
videozáznamu sebe, svých koní a zástupců (GDPR).
Veškerá práva na publikování jsou vlastněna HPT.
Kouření ve stájích a dalších vnitřních prostorách je přísně zakázáno.
Psi musí být v celém areálu drženi na vodítku. Pokud je to možné, prosíme, abyste psy na
výstavu nebrali.
Táboření je v celém areálu přísně zakázáno.
Pořadatel si rezervuje právo udělit či naopak zakázat vstup do areálu komukoliv.
Změny propozic jsou vyhrazeny.

Tyto propozice jsou novou aktualizovanou verzí specifikací vydaných pro světovou výstavu
v původním termínu v roce 2020.
V případě jakýchkoliv pochybností je platná originální verze propozic v angličtině a němčině.

Předběžný časový plán
Úterý, 1. června
10 – 20 hod.

Příjezd koní a veterinární přejímka

Středa, 2. června
10 – 20 hod.

Příjezd koní a veterinární přejímka

19 hod.

Mezinárodní kongres

Čtvrtek, 3. června
9 – 17 hod.

Posuzování koní (předvadiště)
Vyhlášení vítězů tříd (aréna)

18 hod.

Oficiální zahájení, mezinárodní Haflinger Show

20,30 hod.

Večerní program ve festivalové hale

Pátek, 4. června
9 – 17 hod.

Posuzování koní (předvadiště)
Vyhlášení vítězů tříd (aréna)

18 hod.

Mezinárodní Haflinger Show

20,30 hod.

Večerní program ve festivalové hale

Sobota, 5. června
9 – 17 hod.

Posuzování koní (předvadiště)
Vyhlášení vítězů tříd (aréna)

18 hod.

Mezinárodní Haflinger Show

20,30 hod.

Večerní program ve festivalové hale

Neděle, 6. června
9,30 – 13,30 hod.

Představení všech zúčastněných zemí, vyhlášení šampionů jednotlivých zemí
Vyhlášení výsledků

14,00 hod.

Mezinárodní Haflinger Show, závěrečný ceremoniál

Změny vyhrazeny, harmonogram bude denně upřesňován.

