
Kvalifikační podmínky pro ME haflingů 2021 
(platné k 8. 4. 2021) 

 
Předsednictvo Českého svazu chovatelů haflingů předkládá tyto kvalifikační podmínky jako 
závazný materiál, který bude využit při sestavování nominace na ME haflingů, konající se 26. 
– 29. srpna 2021 v rakouské Stadl Paura.  
Základním požadavkem na jezdce i koně je platná licence ČJF nebo WRC. 
Dále se bude při sestavování nominací postupovat dle požadavků na kvalifikaci u jednotlivých 
disciplín. Vždy alespoň jedna soutěž stanovená v podmínkách pro každou kategorii musí být 
absolvována v roce 2021, ostatní mohou být výsledky z roku 2020.  
 
V případě většího počtu přihlášených koní, než do jedné soutěže umožňují pravidla ME, bude 
stanoveno pořadí s přihlédnutím ke kariéře koně v Jezdeckém informačním systému České 
jezdecké federace, nebo na základě průměrného výsledku ze všech absolvovaných soutěží. 
Určit konečný výběr účastníků si vyhrazuje Předsednictvo ČSCHH.  
 
Předsednictvo ČSCHH si dále vyhrazuje právo výjimečně udělit tzv. „divokou kartu“ 
přihlášenému účastníkovi, který by ze závažných důvodů nebyl schopen splnit kritéria. Tato 
možnost bude zvážena zejména u mladých koní, pokud vzhledem k nákazové situaci COVID-
19 a EHV nebude dostatečný časový prostor pro splnění kvalifikace.  
 

Drezura 
 

a) Mladí koně 
Kvalifikační podmínky: 
Dokončení tří oficiálních soutěží ČJF obtížnosti minimálně Z s výsledkem minimálně 60 %. 
 

b) Otevřená třída 
Kvalifikační podmínky: 
Dokončení tří oficiálních soutěží ČJF obtížnosti minimálně L s výsledkem minimálně 60 %. 
 

c) Obtížná třída 
Kvalifikační podmínky: 
Dokončení dvou oficiálních soutěží ČJF obtížnosti minimálně S s výsledkem minimálně 60 %. 
 

Parkur 
 

a) Mladí koně 
Kvalifikační podmínky: 
Dokončení tří oficiálních klasických soutěží ČJF obtížnosti minimálně ZM nebo odpovídajícího 
stupně pony soutěže s celkovým součtem max. 12 trestných bodů na překážkách. Trestné 
body za čas se nepočítají. 
 

b) Otevřená třída 
Kvalifikační podmínky: 



Dokončení tří oficiálních klasických soutěží ČJF obtížnosti minimálně Z nebo odpovídajícího 
stupně pony soutěže s celkovým součtem max. 8 trestných bodů na překážkách. Trestné body 
za čas se nepočítají. 

 
 
Všestrannost 
 

a) Mladí koně 
Kvalifikační podmínky:  
Dokončení dvou oficiálních soutěží stupně minimálně ZK nebo odpovídajícího stupně pony 
soutěže.  
Jedna kvalifikace musí být dokončena v limitech max. 45 trestných bodů v drezuře, 0 
trestných bodů na překážkách v terénní části a max. 8 trestných bodů na překážkách ve 
skokové části. Trestné body za čas se nepočítají. 
Druhá kvalifikace musí být dokončena v limitech max. 45 trestných bodů v drezuře, max. 20 
trestných bodů na překážkách v terénní části a max. 12 trestných bodů na překážkách ve 
skokové části. Trestné body za čas se nepočítají. 

 
b) Otevřená třída 

Kvalifikační podmínky:  
Dokončení dvou oficiálních soutěží minimálně stupně Z nebo odpovídajícího stupně pony 
soutěže. 
Jedna kvalifikace musí být dokončena v limitech max. 45 trestných bodů v drezuře, 0 
trestných bodů na překážkách v terénní části a max. 8 trestných bodů na překážkách ve 
skokové části. Trestné body za čas se nepočítají. 
Druhá kvalifikace musí být dokončena v limitech max. 45 trestných bodů v drezuře, max. 20 
trestných bodů na překážkách v terénní části a max. 12 trestných bodů na překážkách ve 
skokové části. Trestné body za čas se nepočítají. 

 

Spřežení 
 
Kvalifikační podmínky:  
Dokončení alespoň jedné oficiální kompletní soutěže spřežení v dané kategorii (tj. 
jednospřeží/dvojspřeží) v případě jezdce i koní. U kategorie jednotlivců musí být soutěž 
absolvována ve stejném složení kůň/jezdec, jako budou startovat na ME, u kategorie dvojic 
musí podmínku kvalifikace splnit jezdec alespoň s jedním z koní v přihlášeném páru.   

 

Cvalové a klusácké dostihy, skoky ve volnosti, Mountain Trail 
Žádné kvalifikační podmínky nejsou stanoveny. 
 

Western 
 
Kvalifikační podmínky společné pro všechny westernové disciplíny:  
Dokončení alespoň dvou závodů kategorie C s bodovaným výsledkem v dané disciplíně. Pro 
Ranch Riding je možné kvalifikaci splnit také účastí v Trailu či Horsemanshipu. 
 
 



Termíny pro přihlášky, platby a splnění kvalifikace: 
 

• Finální uzávěrka pro závazné přihlášky k účasti bude ke dni 24. června 2021.  

• Uhrazení účastnických poplatků je nutné do 9. července.  

• Kvalifikaci bude možné plnit do 20. července 2021.  
 

 
Tyto kvalifikační podmínky byly vypracovány na základě propozic ME 2018. Předsednictvo si 

proto vyhrazuje úpravy těchto kvalifikačních podmínek v případě, že ze strany pořadatele 
dojde k zásadním změnám propozic ME 2021 oproti roku 2018. 

 
Další úpravy podmínek si ČSCHH vyhrazuje dělat dle vývoje nákazové situace COVID-19, 

nákazové situace EHV a termínu zahájení sportovní sezóny.  


