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PROPOZICE – VÝSTAVNÍ ČÁST 

 
Obecné informace 

 

Pořadatel               
Český svaz chovatelů haflingů, z. s. (ČSCHH) 
U hřebčince 479, 397 01 Písek 
Tel.: +420 728 311 581 
E-mail: haflinger2017@centrum.cz 
 
Spolupořadatelé 
Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z. s. 
Haflinger Welt- Zucht- und Sportvereinigung 
Dostihový spolek Pardubice, a. s. 
 

Datum 
5. srpna 2017 
 
Místo 
Dostihové závodiště Pardubice, Pražská 607, 530 02 Pardubice 
GPS: 50.0205044N, 15.7487944E 
 

Kontakt 
e-mail: haflinger2017@centrum.cz 
tel.: +420 728 311 581 

 
Přihlášky 
Všichni účastníci se musí přihlašovat přiloženou přihláškou, jejíž nedílnou součástí je doložení původu 
přihlášeného koně minimálně do 5. generace a podílu arabské krve do 1,56 % (účastníci z ČR nemusejí 
kopii původu přikládat – budou prověřeni automaticky). Přihlášky musí být zaslány na oficiální kontaktní e-
mail uvedený v propozicích.  
První uzávěrka přihlášek je 15. června 2017. 
Konečná uzávěrka změn v přihláškách je 15. července 2017. 
 

Poplatky 
Účastnický poplatek je stanoven ve výši 500,- Kč (členové ČSCHH zdarma) a obsahuje poplatek za 
registraci a účast v šampionátu a administrativní poplatek.  
Účastnický poplatek musí být uhrazen nejpozději 15. června 2017 na účet ČSCHH:  
číslo účtu: 218857226/0300 
IBAN: CZ80 0300 0000 0002 1885 7226 
SWIFT: CEKOCZPP 
V případě přihlášení účastníka po 15. červnu 2017 se účastnický poplatek zvyšuje o 200,- Kč (i v případě 
člena ČSCHH). Účastnický poplatek je nevratný. 
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V případě zájmu je možné objednat jednodenní využití boxového ustájení (pouze sobota) v ceně 300,- Kč 
nebo ustájení včetně noci z pátku na sobotu v ceně 500,- Kč. 
 
 

Podmínky  
 

Vstupní podmínky 
 
Výstava je otevřená pro koně ze všech států Evropy a mohou se účastnit všichni koně s plemennou 
příslušností hafling, prokazatelným čistokrevným původem do 5. generace a maximálním podílem arabské 
krve do 1,56 %. 
 
Předběžné rozdělení koní do tříd dle věku: 

• Středoevropský šampionát plemenných hřebců  
• roční klisny 
• dvouleté klisny 
• 3 – 4leté klisny 
• 5leté a starší klisny 

Rozdělení do tříd bude upřesněno v návaznosti na finální počet přihlášených koní v dané věkové kategorii. 
 

Podmínky účasti a organizační informace 
 
Majitelé koní se musí po příjezdu do areálu zúčastnit prezentace, koně musí projít veterinární přejímkou.  
Prezentace a veterinární přejímka budou umožněny v pátek 4. srpna od 17,00 do 20,00 hodin a v sobotu od 
9,00 do 11,00 hodin. 
Veterinární podmínky jsou samostatnou přílohou těchto propozic.  
 
Pořadatel důrazně doporučuje účastníkům uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu. Všichni účastníci a/nebo 
majitelé koní budou zodpovědní za veškeré škody, které oni sami nebo jejich zvířata způsobí třetí osobě 
nebo na zařízení patřících hostitelské organizaci, majiteli areálu nebo jeho nájemci.   
Všichni účastníci se zúčastní na své vlastní nebezpečí a s plnou odpovědností.  
 
Psi musejí být v areálu závodiště na vodítku. Majitel psa je odpovědný za jakékoliv škody způsobené psem. 
 
Veškeré další organizační informace budou upřesněny zvláštní přílohou k těmto propozicím a 
zaslány přihlášeným účastníkům. 

 
Posuzovatelé 
Budou nominováni z řad mezinárodních posuzovatelů. 
 
Vyhodnocení 
V rámci mezinárodního šampionátu bude vyhodnoceno samostatné pořadí účastníků z ČR.  
 
 

Změny vyhrazeny!! 
 


