
 
MISTROVSTVÍ EVROPY HAFLINGŮ 2018 
Stadl Paura / Rakousko 
23. – 25. srpen 2018 

 

Propozice 
(verze k 30. lednu 2018, změny vyhrazeny) 

 

Organizace akce 
 
World Haflinger Breeding and Sports Federation (WHBSF) 
Via Galvani 38  
39100 Bolzano 
Itálie 
www.haflinger-world.com 
office@haflinger-world.com 
 

Hostitel a místo konání 
 
Pferdezentrum Stadl-Paura 
Stallamtsweg 1 
4651 Stadl-Paura 
Rakousko 
GPS: 48° 5′ N , 13° 52′ O 
 

Kontakty 
 
Informace pro účastníky: Prvním místem, kam se obracejte s vašimi dotazy ohledně ME, je národní 
organizace, která vás bude registrovat, tedy v případě ČR je to Český svaz chovatelů haflingů 
(www.haflingove.cz), e-mail: werka@centrum.cz. 
Pokud je to nutné, národní organizace vaše otázky bude směřovat dále na WHBSF nebo na hostitele. 
 

Přihlášky 
 
Účastníci se musí hlásit přes národní organizaci (pro ČR je to ČSCHH). 
Národní organizace pak musí zaslat pořadateli: 
 

- celkový počet účastníků do 30. června 2018 
- konečný seznam přihlášených včetně disciplín, kterých se zúčastní do 15. července 2018 

 
Pozdní přihlášky po 15. červenci budou penalizovány 50 % registračního poplatku. Všechny poplatky a 
pokuty musí být pořadateli uhrazeny bez prodlení.  
 
Povinností národních organizací je ověření licencí k sedlovým soutěžím a soutěžím spřežení a pojištění 
zodpovědnosti účastníků, které je pro účast povinné. Pořadatel nepřebírá v této věci žádnou odpovědnost. 
 
Každý kůň může startovat v jedné disciplíně pouze s jedním jezdcem.  
 
Během ME se může každý kůň účastnit maximálně dvou disciplín s výjimkou všestrannosti a soutěže 
spřežení. Zahřívací kola se nepočítají.  
 
Další pravidla pro westernové soutěže: Mladí koně mohou soutěžit maximálně ve třech disciplínách s jedním 
jezdcem. Starší koně (6+) mohou soutěžit maximálně ve čtyřech disciplínách s jedním jezdcem.  
 

 
 

mailto:office@haflinger-world.com
http://www.haflingove.cz/
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Poplatky 
 
Účastnický poplatek zahrnuje ustájení, seno a první várku steliva (1 balík).  
Národní organizace uhradí poplatky v těchto termínech: 

- účastnické poplatky do 15. července 2018 
- pokutu za pozdní registraci neprodleně po přihlášení koně 

 
Účastnické poplatky nejsou v žádném případě vratné. 
Koně musí být ustájeni v boxech poskytnutých pořadatelem. Ustájení v přepravnících není povoleno. 
 
Účastnický poplatek:   300 EUR za účastníka  
 
Poplatek za elektrickou přípojku:          50 EUR (za celou dobu konání akce) 
 
Další poplatky za startovné nejsou. (pozn. překl.) 
 

Rozhodčí 
Sbor rozhodčích je mezinárodní.  
Veškeré stížnosti budou řešeny podle pravidel FEI. 

 
Soutěžní řád 
Podmínky účasti 

 

 
1) Koně 
 
Evropský šampionát haflingů je mezinárodní soutěž pro koně plemene hafling. Ročník 2018 se bude 
konat ve Stadl-Paura (Rakousko). 
Každý stát může přihlásit maximálně 12 účastníků do jedné soutěže. Pořadatel může na žádost podle svého 
uvážení navýšit individuálně kvótu na počet startujících.   
Účastnit se mohou koně z členských organizací WHBSF a osobně pozvaní účastníci. WHBSF si vyhrazuje 
právo udělit divokou kartu.   
Účastnit se mohou koně zapsaní do oficiální plemenné knihy hafling a s oficiálním dokladem o původu. 
Maximální podíl arabské krve do 1,56%.    
 
V průběhu akce mohou koně být ustájeni pouze v boxech poskytnutých hostitelem a nesmějí opustit 
prostory areálu, jinak bude neprodleně z účasti vyloučen jak kůň, tak jezdec.  
 
 

2) Jezdci  
 
Nepředpokládá se, že by byly rozděleny třídy dle věku nebo výkonnosti.  
Minimální věk jezdců je 12 let. 
Minimální věk pro účastníky soutěží spřežení (kočí i přísedící) je 16 let. Účastníci soutěžící jako kočí 
nemohou zároveň soutěžit jako přísedící. Každý kočí může soutěžit pouze v jedné třídě.  
Minimální věk jezdců pro klusácké dostihy je 15 let.  
Minimální věk jezdců pro cvalové dostihy je 15 let.  
Titul šampiona se uděluje pouze v třídách se třemi a více účastníky.  
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Národní organizace má povinnost a odpovědnost potvrdit, že každý účastník má: 

1. platnou licenci pro danou disciplínu 
2. adekvátní pojištění odpovědnosti 

Pořadatel nebude v tomto ohledu přebírat žádnou odpovědnost. 
 
Každý účastník je odpovědný za škody, které on nebo jeho zvíře způsobí.  
Účast je na vlastní nebezpečí a s plnou odpovědností. 
Psi musí být v areálu na vodítku. Majitelé psů jsou odpovědní za způsobené škody.  
 

3) Národnost  
 

Každý účastník bude reprezentovat ten stát, jehož národní organizace jej do ME přihlásila.  
Všichni účastníci musí mít platnou licenci v zemi, za niž soutěží.  
Koně, kteří nebyli na ME přijati, nemohou být přihlášeni za jinou zemi. 

 
4) Třídy dle věku koní 
 
Pro soutěže spřežení, drezuru a všestrannost platí, že účastník může u šestiletých koní sám 
rozhodnout o tom, zda svého koně přihlásí do třídy mladých koní nebo do třídy otevřené (6+). 
 
Třída mladých koní – 4 a 5letí koně (+ případně šestiletí koně v případě spřežení, drezury a 
všestrannosti) 
 
Skok ve volnosti – 3 a 4letí koně společně v jedné třídě 
 
Třída otevřená (6+) – 6letí a starší koně 
 
Třída obtížná (pouze drezura) – 6letí a starší koně (kůň přihlášený do této třídy nesmí zároveň startovat 
v otevřené třídě) 
 
Věk koně se počítá v souladu s pravidly FEI podle věku k 1. lednu.  

 
 

5) Disciplíny a třídy 
 
5.1. Kategorie s titulem šampiona 
 
DREZURA  třída mladých koní (specifické hodnocení) 
   otevřená třída (6+) 
   obtížná třída 
 
PARKURY  třída mladých koní 
   otevřená třída (6+) 
 
VŠESTRANNOST třída mladých koní 
   otevřená třída (6+) 
 
SPŘEŽENÍ  třída mladých koní – 4 a 5letí koně 
   třída mladých koní – 6letí koně 

třída otevřená (6+) - páry 
třída otevřená (6+) - jednotlivci 
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CVALOVÉ DISTIHY třída mladých koní 
   otevřená třída (6+) 
 
 
KLUSÁCKÉ DOSTIHY třída mladých koní 
   otevřená třída (6+) 
 
TRAIL   třída mladých koní 
   otevřená třída (6+) 
 
WESTERN PLEASURE třída mladých koní 
   otevřená třída (6+) 
 
WESTERN HORSEMANSHIP třída mladých koní 
    otevřená třída (6+) 
 
RANCH RIDING  třída mladých koní 
   otevřená třída (6+) 
 
REINING  třída mladých koní 
   otevřená třída (6+) 
 
MOUNTAIN TRAIL třída mladých koní 
   otevřená třída (6+) 
 
SKOKY VE VOLNOSTI společná třída pro skoky ve volnosti (3 a 4letí koně) 
    
Speciální cena pro hřebce 
Hřebci s vynikajícími výsledky v rámci jednotlivých tříd budou oceněni zvláštní cenou. Nutné je splnění 
těchto podmínek: 

• Drezura: výsledek 65 % a vyšší 
• Spřežení: max. 65 trestných bodů v drezuře po dokončení soutěže spřežení 
• Parkur (mladí koně): Známka min. 7,0 
• Parkur (6+): 0 trestných bodů za čas 
• Westernové soutěže: skóre min. 70 
• Mountain trail: skóre min. 70 
• Cvalové dostihy: musí doběhnout v první třetině 
• Klusácké dostihy: musí doběhnout v první třetině 
• Skoky ve volnosti: Známka min. 7,0 

 
 

6) Startovní pořadí 
 
Startovní pořadí bude určeno podle pravidel FEI. 
 

7) Obecná pravidla 
 
Po celou dobu trvání akce budou uplatňovány mezinárodní standardní ustanovení pro fair play, sportovní 
chování v jezdeckých sportech a ochranu zvířat. Navíc musí účastníci dodržovat zdravotní a veterinární 
podmínky vydané kompetentním lokálním úřadem a veterinární správou, zejména pokud se týká vakcinace.  
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V případě potřeby platí ustanovení, povinnosti a zákazy stanovené v předpisech FEI pro jednotlivé disciplíny, 
a to bez rozlišení mezi velkými koňmi a pony nebo případných dalších mezinárodně uznávaných pravidel a 
předpisů.  
 
Výstroj musí odpovídat pravidlům FEI pro pony a koně (obojí povoleno), případně s jinými mezinárodně 
uznávanými pravidly a nařízeními.  
Platný rámec pravidel se skládá z těchto obecných pravidel a z jednotlivých předpisů FEI pro jednotlivé 
disciplíny. Každá disciplína, na kterou se nevztahují předpisy FEI, se řídí podle mezinárodně uznávaných 
předpisů. 
Některé soutěže mohou být upraveny již neplatnými předpisy FEI; každý takový případ musí být výslovně 
uveden v pravidlech. 
Klusácké dostihy podléhají národním předpisům Rakouska. 
V případě potřeby může pořadatel kdykoli změnit nebo upravit tato pravidla, soutěžní třídy i další záležitosti, 
které nejsou přímo zmíněny. 
 

Drezura 
 
Třída mladých koní 
 
Drezurní obdélník: 20 x 40 m 
 
Warm-up (zahřívací kolo) 
 
Soutěže:  
1 FEI Dressage Test for 4-year old horses (Drezurní úloha pro 4-leté koně) 
2 FEI Dressage Test for 4-year old horses (Drezurní úloha pro 4-leté koně) 
 
Povoleno pouze stihlo. 

 
 

Otevřená třída (6+) 
 
Drezurní obdélník: 20 x 60 m 
 
Warm-up (zahřívací kolo) 
 
Soutěže: 
3 Individual Competition Test Children (Deruzní úloha děti jednotlivci) 
4 Freestyle Test Pony Riders (FEI Volná sestava pony) 
 
Povoleno pouze stihlo.  
 
Obtížná třída 
 
Drezurní obdélník: 20 x 60 m 
 
Warm-up (zahřívací kolo) 
 
Soutěže: 
5 Regional Games Individual Competition Test  
4 Freestyle Test Juniors (FEI Volná sestava junioři) 
 
Povolena páka.  
Pískový obdélník. 
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Parkur 
 
Třída mladých koní 
 
Kolbiště 30 x 70 m 
 
Warm-up (zahřívací kolo) 
 
Soutěže: 
7  1. kolo, třída A, 90 cm 
8  2. kolo, třída A, 90 cm 
 
Otevřená třída (6+) 
 
Kolbiště 30 x 70 m 
 
Warm-up (zahřívací kolo) 
 
Soutěže: 
9  1. kolo, třída A, 95 cm 
10  2. kolo, třída A, 105 cm (fáze 2 s rozeskakováním) 
 
 

Všestrannost 
 
Třída mladých koní 
 
Soutěže: 
11 Drezura (FEI Preliminary Comp. Test A Children – Děti úvodní A)  

drezurní obdélník 20 x 60 m 
12 Cross Country (speciální hodnocení) 

 13 Parkur, 90 cm (speciální hodnocení) 
  

Otevřená třída (6+) 
 

Soutěže: 
14 Drezura (FEI Eventing 2014 CCIP 1* Dressage Test  

drezurní obdélník 20 x 60 m 
15 Cross Country: 
minimálně 12 překážek, max. 16 skoků  
Tempo: 400 m/min  
Výška pevných částí: 90 cm, proutěnky max. 120 cm  
Délka cca 1 500 m  
Soutěž bude hodnocena podle pravidel FEI pro pony – všestrannost, cross-country.  
16 Parkur, 95 cm 
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Spřežení 
 

Koně 6letí a starší: Všechny soutěže spřežení budou hodnoceny podle pravidel FEI pro pony, bez 
ohledu na kohoutkovou výšku. 
Mladí koně: Všechny soutěže spřežení budou hodnoceny podle pravidel FEI pro Mistrovství světa ve 
spřežení pro mladé koně – jednospřeží.  
Uplatňuje se poslední verze pravidel FEI.  
Úlohy pro 5leté koně se uplatňují na koně 4 a 5leté, úlohy pro 6leté koně se uplatňují na 6leté 
koně.  
Je na majiteli, aby rozhodl, zda svého šestiletého koně přihlásí do třídy mladých koní nebo do 
otevřené třídy.  
 
Soutěže: 
17 Úloha YH 1 pro pětileté koně 
18  Úloha YH 3 finále pro pětileté koně 
19 Úloha YH 2 pro 6 a 7leté koně 
20 Úloha YH 4 finále pro 6 a 7leté koně (navíc překážková jízda s maratonovými překážkami 

podle pravidel FEI) 
 
 
Otevřená třída – jednospřeží (6+) 

 
Soutěže: 
21 Drezura (bývalý FEI Driven Dressage Test No. 7a) 

Travnaté kolbiště 100 x 40 m 
 
22 Maraton (cross-country) 

Fáze A:  max. 5 km  
Fáze B:  5 překážek, povolena vodní 
  

23 Parkur: 
 šířka + 25 cm 

 
 

Otevřená třída – dvouspřeží (6+) 
 
Soutěže: 
24 Drezura (Driven dressage Test No. 6A Advanced) 

Travnaté kolbiště 100 x 40 m 
 
25 Maraton 

Fáze A.:  max. 5 km 
  Fáze B:  5 překážek, vodní povolena 

 
26 Parkur: 

šířka + 25 cm 
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Cvalové dostihy  
Minimální věk jezdce 15 let 
Minimální hmotnost 55 kg 
Povinné použití helmy a chrániče páteře. 
Maximální délka biče 70 cm včetně rukojeti.  
 
Třída mladých koní 
 
27 Kvalifikace  
28 Finále 

 
 

Otevřená třída (6+) 
 
29 Kvalifikace 
30 Finále 

 
Dostih na písčité trati dlouhé přibližně 1200 metrů (1 kolo 450 m). 
Nejlepších 16 účastníků z kvalifikace automaticky postupuje do finále.   

 Všechny dostihy se pojedou podle mezinárodních pravidel pro cvalové dostihy. 
 
 

Klusácké dostihy  
Minimální věk jezdce 15 let 
Povinné použití sulky a přilby.  
Maximální délka biče 130 cm. 
 
Třída mladých koní 
 
31 Kvalifikace 
32 Finále 
 
 
Otevřená třída (6+) 
 
33 Kvalifikace 
34 Finále 
 
Dostih na trati zhruba 1200 metrů.  
Počet účastníků ve finále bude určen podle celkového počtu účastníků (maximálně 6). 

 
 

Skoky ve volnosti  
 
Pokyny pro přípravu: Koně musí být se skákáním ve volnosti již seznámeni! 
 
Vybavení 
Koně musí být nauzděni, ale bez otěží. 
Strouhavky na suchý zip jsou povoleny pouze na zadní končetiny, na přední končetiny jsou povoleny 
šlachovky. Veškeré ochranné pomůcky musí být v souladu s pravidly FEI pro parkury.  
 
Detaily 
Koně musí být do uličky zavedeni. 
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Skoky 
Skoky pro skákání ve volnosti jsou: jedna kavaleta, jeden oxer (vzdálenost 6 m) a další oxer 
(vzdálenost 6,8 m). 
 
Předvedení 
Koně musí být předvedeni členy týmu Stadl-Paura. Všichni koně musí být zavedeni do uličky 
předvádějícím. 
 
Hodnocení 
skoky ve volnosti budou hodnoceny dvěma rozhodčími, známky budou udělovány ve třech 
kategoriích – ochota, styl skoku a potenciál. Všechny tři známky mají stejnou váhu. 
 
Třída 3 a 4letých koní 
 
35  Skoky ve volnosti 

 
Western P leasure  

 
Soutěže budou posuzovány podle pravidel Americké Asociace Quarter Horse (AQHA). 
Pískové kolbiště: 35 x 65 m 
Warm-up (zahřívací kolo) 

 
Třída mladých koní 
 
36 1. kolo 
37 2. kolo 
 
Stihlo povoleno pro obouruční vedení, pákové uzdění pro jednoruční vedení. 
 
Otevřená třída (6+) 
 
38 1. kolo 
39 2. kolo 
 
Pouze pákové uzdění a jednoruční vedení. 
 
Trail 
Soutěže budou posuzovány podle pravidel Americké Asociace Quarter Horse (AQHA). 
Pískové kolbiště: 35 x 65 m 
Warm-up (zahřívací kolo) 
Pattern – v příloze 
 
Třída mladých koní 
 
40 1. kolo 
41 2. kolo 
 
Stihlo povoleno pro obouruční vedení, pákové uzdění pro jednoruční vedení. 
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Otevřená třída (6+) 
 
42 1. kolo 
43 2. kolo 
 
Pouze pákové uzdění a jednoruční vedení. 
 
Western Horsemanship  
 
Soutěže budou posuzovány podle pravidel Americké Asociace Quarter Horse (AQHA). 
Pískové kolbiště: 35 x 65 m 
 
Třída mladých koní 
 
44 1. kolo 
45 2. kolo 
 
Stihlo povoleno pro obouruční vedení, pákové uzdění pro jednoruční vedení. 
 
Otevřená třída (6+) 
 
46 1. kolo 
47 2. kolo 
 
Pouze pákové uzdění a jednoruční vedení. 

 

Ranch Riding 
 
Soutěže budou posuzovány podle pravidel Americké Asociace Quarter Horse (AQHA). 
Pískové kolbiště: 35 x 65 m 
Warm-up (zahřívací kolo) 
 
Třída mladých koní 
 
48 1. kolo 
49 2. kolo 
 
Stihlo povoleno pro obouruční vedení, pákové uzdění pro jednoruční vedení. 
 
Otevřená třída (6+) 
 
50 1. kolo 
51 2. kolo 
 
Pouze pákové uzdění a jednoruční vedení. 
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Reining   
 
Soutěže budou posuzovány podle pravidel FEI. 
Pískové kolbiště: 35 x 65 m 
Pattern – viz níže 
Není dělení do věkových a výkonnostních tříd. 
Nejlepších 25 % z Go 1 a 2 se automaticky kvalifikuje do finálového kola 
Warm-up (zahřívací kolo) 
 
Třída mladých koní 
 
52 Go 1: Pattern 5 
53 Go 2: Pattern 8 
54 Finálové kolo: Pattern 5 
 
Stihlo povoleno pro obouruční vedení, pákové uzdění pro jednoruční vedení. 
 
Otevřená třída (6+) 
 
55 Go 1: Pattern 6 
56 Go 2: Pattern 9 
57 Finálové kolo: Pattern 6 
 
Pouze pákové uzdění a jednoruční vedení. 
 

Mountain Trail 
Šest povinných a minimálně tři volitelné překážky podle pravidel IMTCA: 
Cross Bucks, Teeter Totter, Balance, platform, vater, steps, water obstacle, gate, logs. 
 
Třída mladých koní 
 
58 Trail 1 
 
Otevřená třída (6+) 
 
59 Trail 2 
 

 

Parkur „Cena národů“  
 Speciální soutěž, bez titulu šampiona. 
 

Týmy se musí skládat ze tří účastníků a mít jméno. 
Všichni jezdci musí vejít do kolbiště a opustit jej současně. 
Jako štafetový kolík slouží jezdecký bič, který musí být po překonání poslední překážky předán 
dalšímu jezdci.  
Čas se začíná měřit, když první jezdec projede startem a stopne se v momentě, kdy třetí jezdec 
projede cílem. Pokud jezdec upustí bič během jízdy o předávky, musí sesednout, sebrat bič, opět 
nasednout a pokračovat v jízdě nebo předávce.  
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Povinné prvky: 
9 překážek, maximálně 10 skoků 
Výška skoků: min. 80, max. 90 cm 
Šířka skoků: min. 80, max. 110 cm 
 
Hodnocení: Předávka štafetového kolíku (bič) a čas (měří se od startu prvního jezdce po projetí 
cílem třetího jezdce). Trestné body budou přepočteny na čas a připočteny k celkovému času.  
Soutěž bude hodnocena podle stanoveného času a překonaných překážek.  

 
 
 
 

Při nesrovnalostech platí originální verze propozic 
v angličtině/italštině/němčině! 
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