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PROPOZICE – SPORTOVNÍ 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 
4. - 6. 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 (účastníci z ČR nemusejí kopii původu 
přikládat – budou prověřeni automaticky) a kopie licence jezdce. 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. 
Výjimkou jsou cvalové dostihy, do nichž je možné podat přihlášku na místě. 
 

Poplatky 
Účastnický poplatek obsahuje poplatek za registraci a účast v šampionátu, administrativní poplatek a 
poplatek za ustájení (4 dny, v ceně je seno a stelivo).  
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 1 000,- Kč (i v případě 
člena ČSCHH). 
Účastnický poplatek je nevratný (včetně případů časné eliminace nebo odjezdu).  
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Startovné musí být uhrazeno nejpozději 15. července 2017 na účet ČSCHH:  
číslo účtu: 218857226/0300 
IBAN: CZ80 0300 0000 0002 1885 7226 
SWIFT: CEKOCZPP 
 

Účastnický poplatek: (cena za koně)  2 000,- Kč (sleva pro členy ČSCHH 1 000,- Kč) 
Startovné: (cena za koně/účast v disciplíně) 
Drezura      1 000,- Kč (sleva pro členy ČSCHH 200,- Kč) 
Parkurové skákání    1 000,- Kč (sleva pro členy ČSCHH 200,- Kč) 
Všestrannost     1 000,- Kč (sleva pro členy ČSCHH 200,- Kč) 
Dvojspřeží     1 000,- Kč (sleva pro členy ČSCHH 200,- Kč) 
Cvalové dostihy     200,- Kč/start (možno uhradit na místě) 
 

Podmínky  
 

Vstupní podmínky 
a) Koně 
 
Soutěže jsou otevřené pro účastníky ze všech států Evropy. 
 
Bez ohledu na kohoutkovou výšku se mohou účastnit všichni koně s plemennou příslušností hafling, 
prokazatelným čistokrevným původem do 5. generace a maximálním podílem arabské krve do 1,56 %. 
(V rámci MČR je možné přihlásit i koně s podílem arabské krve až do 3,125 % - tito koně však budou 
vyhodnoceni pouze v pořadí samostatného MČR a ne v celkovém pořadí mezinárodního šampionátu). 
 
Kvalifikační pravidla nejsou určena. 

 
Během vlastního šampionátu musí být všichni koně ustájeni pouze v boxech poskytnutých hostitelem. 
Všichni koně musejí zůstat na místě konání šampionátu a mohou se pohybovat pouze v areálu závodiště. 
Opuštění prostoru závodiště před koncem šampionátu povede k diskvalifikaci koně i jezdce/kočího.  
 
Každý kůň může v každé disciplíně startovat pouze s jedním jezdcem.  
Maximální možné kombinace disciplín: 
parkur + drezura + cvalový dostih 
všestrannost + cvalový dostih 
dvojspřeží + cvalový dostih 
 
Rozdělení koní do tříd dle věku: 

• Mladí koně:  4 a 5 let 
• Starší koně:  6 let a starší 

 
b) Jezdci/kočí 
 

• Pro jezdce a kočí neplatí žádné dělení na třídy podle věku a výkonnostní třídy. Všichni jezdci a kočí 
musí splňovat podmínku minimálního věku (narození v roce 2005 a dříve), horní věkový limit není.  

• Každý jezdec/kočí se může v jedné třídě účastnit s více koňmi/spřežením, maximálně však se třemi 
koňmi/spřeženími v dané třídě. Hostitel za kvalifikaci jezdců a kočích nepřebírá žádnou 
zodpovědnost.  
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• Jezdec musí doložit platnou národní licenci pro danou disciplínu (s výjimkou cvalových dostihů, kde 
je povolena účast bez licence). 

 
Podmínky účasti a organizační informace 
Všichni účastníci se musí po příjezdu do areálu zúčastnit prezentace, koně musí projít veterinární přejímkou.  
Prezentace a veterinární přejímka budou umožněny ve čtvrtek 3. srpna do 18,00 hodin. 
Veterinární podmínky jsou samostatnou přílohou těchto propozic.  
 
Po individuální domluvě je možné přijet na místo konání dříve než 3. srpna.  
 
Pro všechny účastníky je povinná účast na technické schůzce ke všem disciplínám, která proběhne ve 
čtvrtek 3. srpna 2017 od 20,00 hodin.  
 
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. 
 
Startovní pořadí 
Startovní pořadí každé soutěže určuje pořadatel. 
 
Obecná pravidla 
Obecně budou aplikována mezinárodně platná standardní pravidla FEI pro jezdecké sporty s národními 
úpravami a standardní pravidla pro ochranu zvířat.  
 
Dodatečná pravidla šampionátu: 

• délka drezurního bičíku (i při tréninku) pro drezurní soutěže nesmí přesáhnout 120 cm, 
• pro drezurní úlohy v rámci všestrannosti je zakázáno použití biče, 
• délka skokového bičíku nesmí přesáhnout 75 cm včetně zakončení, 
• ostruhy musí být tupé a nesmí přesáhnout délku 3,5 cm, 
• jsou povoleny pouze lehké, krátké chrániče předních a zadních končetin, výjimkou jsou drezurní 

úlohy, kde jsou chrániče zakázány, 
• trénování, krokování a zapřahání mimo soutěže je povolenou pouze účastníkům šampionátu a 

pouze v k tomu určených vyhrazených prostorách a časech, 
• kdykoliv kůň opouští box, musí být označen číslem, 
• přilby (případně cylindr dle pravidel FEI) jsou povinné, 
• pomocné otěže jsou zakázány, 
• koně mohou být ježděni a kočírováni pouze účastníky šampionátu, a to po celou dobu šampionátu a 

ve všech vyhrazených prostorách areálu, 
• barování a další metody nutící koně k vyšším skokům nebo k větší pozornosti nad skokem jsou 

zakázány provádět kdekoliv v areálu závodiště a po celou dobu šampionátu. 
 
V případě neuposlechnutí těchto pravidel bude účastník šampionátu a kůň okamžitě 
diskvalifikován.  
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Soutěže / disciplíny 
Rozdělení do tříd bude upřesněno podle konečného počtu přihlášených účastníků.  

 
DREZURA 
Drezurní úlohy nejsou čtené. 
Hodnotí se ze tří míst. 
Hodnocení soutěží: Celkové pořadí se stanoví součtem výsledků z obou kol. 
 
1 Mladí koně (uzdečka) 
Velikost drezurního obdélníku: 20 x 60 m (pískový povrch) 
 
Soutěže 
1 a část soutěže: 1. kolo 

Drezura třída Z - úloha: FEI 2016 ÚLOHA DU-A (děti úvodní A) 
1 b část soutěže: 2. kolo 

Drezura třída Z - úloha: FEI 2016 ÚLOHA DU-B (děti úvodní B) 
 
2 Šestiletí a starší (uzdečka) 
Velikost drezurního obdélníku: 20 x 60 m (pískový povrch) 
 
Soutěže 
2 a část soutěže: 1. kolo 

Drezura třída L - úloha: ČJF/2016 L0 
2 b část soutěže: 2. kolo 

Drezura třída L - úloha: FEI 2016 ÚLOHA DD (děti družstva) 
 
PARKUROVÉ SKÁKÁNÍ 
Dvoukolová soutěž s finále 
Hodnocení soutěží: Uplatněna budou skoková pravidla FEI + národní úpravy.  
1. kolo bude hodnoceno podle počtu trestných bodů na překážkách. 
2. kolo bude hodnoceno podle počtu trestných bodů na překážkách a dosaženého času.  
Do finále postupuje 25 % nejlepších dvojic po součtu trestných bodů z 1. + 2. kola a času z 2. kola.  
Celkový výsledek soutěže (finále) vzejde ze součtu trestných bodů 1. kola + 2. kola + finále a dosaženého 
nejkratšího času ve finále. 
 
Dílčí výsledky 1. a 2. kola budou hodnoceny podle počtu trestných bodů na překážkách a dosaženého času. 
 
Startovní pořadí pro 2. kolo - účastníci startují v obráceném (reverzním) pořadí výsledků z 1. kola. 
Startovní pořadí pro finále -  účastníci startují v obráceném (reverzním) pořadí od nejhoršího k nejlepšímu z 
výsledků po součtu trestných bodů z 1. a 2. kola a času z 2. kola. 
 
Jezdec, který nedokončí 1. kolo, může startovat v 2. kole, ale bez nároku na účast ve finále. 
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3 Mladí koně  
Pískové kolbiště 70 x 70 m 
Minimálně 9 překážek, maximálně 10 skoků, maximálně jeden dvojskok 
Výška překážek: min. 80 cm, max. 90 cm 
Šířka překážek:  min. 80 cm, max. 110 cm  
Žádná vodní překážka 
 
Soutěže 
3 a  část soutěže: 1. kolo 
 Výška překážek max. 80 cm 
3 b část soutěže: 2. kolo 
 Výška překážek max. 85 cm; maximálně jeden dvojskok 
3 c část soutěže: finále 

Maximální počet překážek 6 
Výška překážek max. 90 cm; maximálně jeden dvojskok 

 
4 Šestiletí a starší koně  
Pískové kolbiště 70 x 70 m 
min. 10 překážek, maximálně 12 skoků, maximálně dva dvojskoky 
Výška překážek: min. 95 cm, max. 105 cm 
Šířka překážek: min. 100 cm, max. 130 cm 
Může obsahovat vodní překážku (výškovou, s vodní plochou pod skokem, tzv. liverpool) 
 
Soutěže 
4 a  část soutěže: 1. kolo 

Výška překážek max. 95 cm; maximálně jeden dvojskok 
4 b část soutěže: 2. kolo 

Výška překážek max. 100 cm; maximálně dva dvojskoky 
4 c část soutěže: finále 

Maximální počet překážek 6 
Výška překážek max. 105 cm; maximálně jeden dvojskok 

 
VŠESTRANNOST 
 
5 Mladí koně 
 
Soutěže 
5 a část soutěže: drezura CN2/2014 (pískové kolbiště 20 x 60 m) 
5 b část soutěže: terénní zkouška:  

min. 10 překážek, maximálně 15 skoků  
Rychlost: 420 m/min  
Výška: pevné části překážek 80 cm, proutěnky 100 cm  
Vzdálenost: min. 1 000 m - max. 1 600 m  
Uplatněna budou pravidla FEI pro všestrannost + národní úpravy. 

5 c část soutěže: parkur (pískové kolbiště) 
Rychlost 350m/min, 8 skoků, výška 80 cm 
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6 Šestiletí a straší koně 
 
Soutěže 
6 a část soutěže: drezura CN4/2014 (pískové kolbiště 20 x 60 m) 
6 b část soutěže: terénní zkouška: 

min. 12 překážek, maximálně 16 skoků  
Rychlost: 450 m/min  
Výška: pevné části překážek 90 cm, proutěnky 120 cm  
Vzdálenost: min. 1 200 m, max. 1 800 m 
Uplatněna budou pravidla FEI pro všestrannost + národní úpravy. 

6 c část soutěže: parkur (pískové kolbiště) 
Rychlost 350m/min, minimálně 9 překážek, maximálně 10 skoků, výška 90 cm 

 
SPŘEŽENÍ - PÁRY 
Hodnocení soutěží: 
1. a 2. kolo je na čas a všechny trestné body se převádějí na sekundy. 
Rychlost 250 m/min. 
Překročení stanoveného času, který je určen podle délky dráhy a rychlosti za minutu, není penalizováno. 
Překročení přípustného času znamená vyloučení soutěžícího, může však pokračovat v 2. kole s časovou 
penalizací ve výši dvojnásobku přípustného času. 
Vítězem bude soutěžící s nejnižším časem, který vzejde ze součtu časů z 1. a 2. kola. 
 
Šířka průjezdů s kužely je 180 cm. 
Minimální šířka kočáru je 125 cm a jsou povoleny kočáry maratonského typu.  
Minimální váha kočáru není stanovena. Jednoosé vozy nejsou povoleny. 
Úbor pro soutěžícího a spolujezdce je přijatelný méně formální, bezpečnostní přilba je povinná, 
bezpečnostní vesta je doporučená. 
 
7 Mladí koně 
 
Soutěže 
7 a  část soutěže: 1. kolo  
 Terénní překážková jízda 
 Délka dráhy max. 1 000 m 
 10 průjezdů s maximálně 1 kombinací a maximálně 2 maratonské překážky 
7 b  část soutěže: 2. kolo 
 Terénní překážková jízda 
 Délka dráhy max. 1 000 m 
 10 průjezdů s maximálně 1 kombinací a maximálně 2 maratonské překážky 
 
8 Šestiletí a starší koně 
 
Soutěže 
8 a část soutěže: 1. kolo  

Terénní překážková jízda 
 Délka dráhy max. 1 200 m 
 12 průjezdů s maximálně 1 kombinací a maximálně 2 maratonské překážky 
8 b  část soutěže: 2. kolo 
 Terénní překážková jízda 
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 Délka dráhy max. 1 200 m 
 12 průjezdů s maximálně 1 kombinací a maximálně 2 maratonské překážky 
 
CVALOVÉ DOSTIHY 
Minimální věk jezdců: 12 let  
Váha bez omezení 
Povinné použití přilby a ochranné vesty; maximální délka biče 75cm včetně zakončení.  
Délka dostihu 500 m (tráva) 
 
Soutěže 
 
9 Cvalový dostih I.  
 
10 Cvalový dostih II.  
 
  

Vyhlášení výsledků a ocenění 
Vyhlášení pořadí v jednotlivých dílčích soutěžích proběhne vždy večer příslušného dne (floty do 5. místa). 
Vyhlášení celkových výsledků proběhne v neděli po ukončení všech finálových soutěží. 
 
Vyhodnocení MČR 
V rámci mezinárodního šampionátu bude vyhodnoceno Mistrovství ČR. Celkové pořadí se stanoví dle 
výsledků mezinárodního šampionátu bez zahraničních účastníků. 
 

Časový plán 
Přesný časový harmonogram bude zveřejněn přílohou těchto propozic. 
 
Předběžný plán soutěží: 
Pátek, 4. 8. 2017 
1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a 
Sobota, 5. 8. 2017 
3b, 4b, 5b, 6b, 7a, 8a, 9 
Neděle, 6. 8. 2017 
1b, 2b, 3c, 4c, 5c, 6c, 7b, 8b, 10 
 
 

Změny vyhrazeny!! 
 


