
Kvalifikační podmínky pro ME haflingů 2018 
 
Předsednictvo Českého svazu chovatelů haflingů předkládá tyto kvalifikační podmínky jako 
závazný materiál, který bude využit při sestavování nominace na ME haflingů, konající se 23. 
– 26. srpna 2018 v rakouské Stadl Paura.  
Základním požadavek 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 2018, ostatní mohou být výsledky z roku 2017.  
 
Vzhledem k tomu, že každý stát může do jednotlivých soutěží hlásit maximálně 12 koní, bude 
v případě většího počtu přihlášených do jedné soutěže stanoveno pořadí, a to na základě 
průměrného výsledku ze všech jednotlivých soutěží absolvovaných v roce 2018 v dané 
disciplíně (v drezuře tedy průměrné %, v parkuru průměrný počet trestných bodů v soutěži). 
Při rovnosti výsledků rozhoduje vyšší počet absolvovaných soutěží v roce 2018. 
 
Předsednictvo ČSCHH si vyhrazuje právo výjimečně udělit tzv. „divokou kartu“ přihlášenému 
účastníkovi, který by ze závažných důvodů nebyl schopen splnit kritéria. 
 
Zájemci o účast se musí přihlásit na e-mail werka@centrum.cz nejpozději do 25. května 
2018 přiloženou přihláškou, podmínky pro kvalifikaci musí být splněny a doloženy 
nejpozději do 20. června 2018! 
 
Drezura 
 

a) Mladí koně 
 
FEI Dressage Test for 4-year old horses (dvě stejná kola) 
(Drezurní úloha pro 4-leté koně) 
 
Kvalifikační podmínky: 
Dokončení tří oficiálních soutěží ČJF obtížnosti minimálně Z s výsledkem minimálně 60 %. 
 

b) Otevřená třída 
 
FEI Individual Competition Test Children (Drezurní úloha Děti jednotlivci) 
FEI Freestyle Test Pony Riders (Drezurní úloha FEI Volná sestava pony) 
 
Kvalifikační podmínky: 
Dokončení tří oficiálních soutěží ČJF obtížnosti minimálně L s výsledkem minimálně 60 %. 
 

c) Obtížná třída 
 
FEI Regional Games Individual Competition Test 
FEI Freestyle Test Juniors (Drezurní úloha Junioři volná sestava) 
 
Kvalifikační podmínky: 



Dokončení dvou oficiálních soutěží ČJF obtížnosti minimálně S s výsledkem minimálně 60 %. 
 
Parkur 
 

a) Mladí koně 
 

- výška max. 90 cm 
 
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 
 

- výška max. 105 cm 
 
Kvalifikační podmínky: 
Dokončení tří oficiálních klasických soutěží ČJF obtížnosti minimálně Z nebo odpovídajícího 
stupně pony soutěže s celkovým součtem max. 12 trestných bodů na překážkách. Trestné 
body za čas se nepočítají. 
 
Všestrannost 
 

a) Mladí koně 
- drezura: FEI Preliminary Competition Test A Children 

(Děti úvodní A) 
- terénní zkouška 
- parkury: max. výška skoků 90 cm 

 
Kvalifikační podmínky:  
Dokončení dvou oficiálních soutěží stupně minimálně ZK nebo odpovídajícího stupně pony 
soutěže, z čehož alespoň jedna musí být dokončena v kvalifikačních limitech max. 75 
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 
- drezura: FEI Eventing 2014 CCIP One Star (1*) Dressage Test  

(CCIP*2014) 
- terénní zkouška: min. 12 překážek, max. 16 skoků, rychlost 400 m/min., výška 

pevných částí max. 90 cm, proutěnky max. 120 cm, délka trasy cca 1.500 m 
- parkury: výška max. 95 cm 

 
Kvalifikační podmínky:  
Dokončení dvou oficiálních soutěží minimálně stupně Z nebo odpovídajícího stupně pony 
soutěže, z čehož alespoň jedna musí být dokončena v kvalifikačních limitech max. 75 



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 
 

a) Mladí koně – 4 a 5letí  
- úloha YH 1 a YH 3 

 
b) Mladí koně – 6letí 
- úloha YH 2 a YH 4 

 
c) Otevřená třída – jednospřeží  
- Drezura: FEI Driven Dressage Test No. 7a 
- Maraton: fáze A max. 5 km, fáze B 5 překážek, povolena vodní 
- Parkur - šířka +25 cm 

 
d) Otevřená třída – dvojspřeží  
- Drezura: FEI Driven Dressage Test No. 6A Advanced  

(drezurní úloha 6A) 
- Maraton: fáze A max. 5 km, fáze B 5 překážek (vodní povolena) 
- Parkur – šířka +25 cm 
 

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 
 

a) Trail – mladí i starší koně 
 

b) Western Pleasure – mladí i starší koně  
 

c) Reining  
- mladí koně: Pattern 5 a 8 
- starší koně: Pattern 6 a 9 
 
d) Western Horsemanship – mladí i starší koně 

 
e) Ranch Riding – mladí i starší koně 

 
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. 
 


