
Český svaz chovatelů haflingů, z.s. vyhlašuje 

chovatelskou soutěž 

SKOKOVÝ HAFLINGER HOBBY CUP 2021 

 

Podmínky účasti: 

1. Kůň musí mít plemennou příslušnost hafling. 

2. Účastník musí zaslat přihlášku do 30. června 2021 na adresu ČSCHH (Chrastavská 21, 

190 00 Praha 9) nebo e-mail haflingercup@centrum.cz. Pozdější přihlášky jsou 

zpoplatněny částkou 500,- Kč navíc k zápisnému. 

3. Pro členy ČSCHH je zápisné ZDARMA. Pokud majitel koně není členem ČSCHH je nutné 

do 30. června 2021 uhradit zápisné ve výši 500,- Kč/kůň na účet ČSCHH č. ú. 

218857226/0300. 

4. Započítávají se výsledky ze skokových hobby soutěží pořádaných pod hlavičkou ČJF 

v termínech od 1. ledna do 31. prosince 2021. 

5. Nezapočítávají se výsledky dvojic, které se účastnily v roce 2020 a 2021 oficiálních 

soutěží ve skocích obtížnosti 90 cm a vyšších. 

6. Soutěž je vypsána pro koně 4 – leté a starší. 

 

Započítávají se výsledky z hobby soutěží v parkuru o výšce: 

60 cm (obtížnost v základním kole)   

70 cm (obtížnost v základním kole)   

80 cm (obtížnost v základním kole)   

 

Klasifikace: 

1. Body se získávají vždy za koně (může se zúčastnit s více jezdci). 

 

2. Kůň obdrží počet bodů podle umístění v soutěži: 

1. místo – 10 b.  

2. místo – 8 b. 

3. místo – 7 b. 

4. místo – 6 b. 

5. místo – 5 b. 

6. místo – 4 b. 

7. místo – 3 b. 

8. místo – 2 b. 

9. a jiné umístění – 1 b. 
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3. Součet bodů získaný v každé úrovni se vynásobí příslušným koeficientem: 

úroveň 60 cm – koeficient 1,2 (započítává se pouze v kategorii děti) 

úroveň 70 cm – koeficient 1,4 

úroveň 80 cm – koeficient 1,6 

 

4. Celkový výsledek se stanoví součtem bodů získaných ve všech úrovních. 

 

Příklad výpočtu: 

ZÁVODY 60 cm -  koef .1,2 70 cm - koef.1,4 80 m – koef.1,6 

 1 1 1 

 2 1 1 

 1 3 3 

  5  

  1  

    

    

BODY CELKEM 4 *1,2 11 * 1,4 5 * 1,6 

CELKEM  4,8 15,4 8 

SOUČET VŠECH 
VÝSLEDKŮ 

42,6 

 

Zasílání výsledků: 

1. Účastník si z webu www.haflingove.cz vytiskne výsledkovou kartu koně. Do této 

karty si nechá jezdec na věži od rozhodčích potvrdit jméno jezdce, s nímž se 

soutěže účastnil a získaný výsledek v dané soutěži (podpis rozhodčího + případně 

razítko pořadatele). Sken karty s výsledky následně účastník zašle na e-mail 

haflingercup@centrum.cz, případně fotokopii na adresu ČSCHH. 

2. Za správnost výsledků zodpovídá odpovědná osoba zasílající výsledky.  

3. Kompletní výsledky budou po uzavření zasílání výsledků a jejich vyhlášení 

zveřejněny na stránkách ČSCHH (www.haflingove.cz). 

 

Vyhodnocení: 

1. Za správnost vyhodnocení zodpovídá sportovní komise ČSCHH. 

2. Vyhlášení výsledků proběhne na členské schůzi ČSCHH. 

3. Ocenění získá kůň, který se umístí do 5. místa. Cenu může převzít  

majitel nebo jezdec umístěného koně. 

4. V rámci soutěže budou věnovány věcné ceny v hodnotě 5 000 Kč. 

 

V případě dalších dotazů kontaktujte Veroniku Holíkovou   

(tel.: 775 129 060, e-mail: stateknecin@seznam.cz) 
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