Sportovní šampionát a výstava koní plemene hafling
23. – 25. srpna 2019, Pardubice, Česká republika
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE
(verze k 17. 6. 2019)

Pořadatel

Český svaz chovatelů haflingů, z. s. (ČSCHH)
U hřebčince 479, 397 01 Písek
Tel.: +420 728 311 581
E-mail: haflinger2019@centrum.cz

Spolupořadatelé

Dostihový spolek Pardubice, a. s.

Datum

23. - 25. srpna 2019

Místo

Dostihové závodiště Pardubice, Pražská 607, 530 02 Pardubice
GPS: 50.0205044N, 15.7487944E

Kontakt
e-mail: haflinger2019@centrum.cz
tel.: +420 728 311 581

Přihlášky
Všichni účastníci oficiálních soutěží (tj. soutěží v drezuře, všestrannosti, spřežení a parkuru
vyjma jezdeckých her) se musí přihlašovat přes Jezdecký informační systém. Ostatní přihlášky (t.
western, jezdecké hry a výstava) lze podávat prostřednictvím kontaktního e-mailu přihláškou, která je
přílohou těchto propozic.
První uzávěrka přihlášek je 30. června 2019.
Konečná uzávěrka změn v přihláškách je 31. července 2019.

Poplatky
Účastnický poplatek obsahuje poplatek za registraci a účast v šampionátu, administrativní poplatek a
poplatek za ustájení po celou dobu účasti včetně sena a steliva.
Účastnický poplatek musí být uhrazen nejpozději 30. června 2019 na účet ČSCHH:
číslo účtu: 218857226/0300
IBAN: CZ80 0300 0000 0002 1885 7226
SWIFT: CEKOCZPP
V případě přihlášení účastníka po 30. červnu 2019 se účastnický poplatek zvyšuje o 1 000,- Kč (i v případě
člena ČSCHH).
Účastnický poplatek je nevratný (včetně případů časné eliminace nebo odjezdu).
Startovné musí být uhrazeno nejpozději 31. července 2019 na účet ČSCHH:
číslo účtu: 218857226/0300
IBAN: CZ80 0300 0000 0002 1885 7226
SWIFT: CEKOCZPP
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Účastnický poplatek: (cena za koně)
2 000,- Kč (sleva pro členy ČSCHH 1 000,- Kč)
Od účastnického poplatku jsou osvobozeni pouze koně, kteří se účastní pouze výstavy a/nebo
jezdeckých her a nevyžadují ustájení. Účastníci, kteří se účastní westernu a nevyžadují ustájení,
mají účastnický poplatek snížen na 200,- Kč (sleva pro členy ČSCHH 200,- Kč).
Startovné: (cena za koně/účast ve všech soutěžích v rámci disciplíny nebo v rámci westernu)
Výstava
500,- Kč (sleva pro členy ČSCHH 500,- Kč)
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)
Western
1 000,- Kč (sleva pro členy ČSCHH 200,- Kč)
Jezdecké hry
zdarma

Podmínky účasti
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 %.
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.
Maximálně je možné absolvovat dva starty v jedné disciplíně za den.
Rozdělení koní do tříd dle věku:
• Mladí koně:
4 a 5 let
• Starší koně:
6 let a starší
Pro soutěže všestrannosti, westernu a dvojspřeží je vypsána společná třída pro mladé a starší koně,
minimální věk pro účast jsou čtyři roky.

b) Jezdci/kočí
•
•
•

Pro jezdce a kočí neplatí žádné dělení na třídy podle věku a výkonnostní třídy. Všichni jezdci (s
výjimkou westernu a jezdeckých her) a kočí musí splňovat podmínku minimálního věku (narození v
roce 2007 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.
Jezdec musí doložit platnou národní licenci pro danou disciplínu (s výjimkou westernu, spřežení a
jezdeckých her, kde je povolena účast bez licence).
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Organizační informace

Všichni účastníci se musí po příjezdu do areálu zúčastnit prezentace, koně musí projít veterinární přejímkou.
Příjezd bude umožněn od 14,00 hodin ve čtvrtek 22. srpna 2019.
Veterinární podmínky budou samostatnou přílohou těchto propozic.
Pro všechny účastníky (s výjimkou westernu a jezdeckých her) je povinná účast na technické schůzce,
která proběhne:
v pátek 23. srpna 2019 od 10,30 hodin pro drezuru a všestrannost
v pátek 23. srpna 2019 od 19,00 hodin pro parkur a spřežení
(místo konání schůzek bude upřesněno).
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.
Koně se po celou dobu akce musejí po areálu pohybovat pouze s udidlem, označeni katalogovým číslem a
v případě, že nejsou osedláni, tak bez jezdce.
Psi musejí být v areálu závodiště na vodítku. Majitel psa je odpovědný za jakékoliv škody způsobené psem.
Veškeré další organizační informace a konečný časový harmonogram budou upřesněny zvláštní
přílohou a zaslány přihlášeným účastníkům.

Předběžný časový harmonogram
Veterinární přejímka bude probíhat po celé tři dny závodů. Majitel před vyložením koně
odevzdá průkaz na věži rozhodčích veterináři.
Čtvrtek:
Od 14:00 umožněn příjezd koní.
Možnost opracovat koně na opracovišti a v drezurním obdélníku.
Pátek:
Možnost opracování koní pouze na pískovém opracovišti.
10:30 - technická schůzka účastníků (pro drezuru a všestrannost)
14:00 – drezurní soutěže plemene hafling (pískové kolbiště)
• Soutěž č. 1. drezura 4Ú (20 x 60 m) - otevřená soutěž a zároveň 1. kolo MČR pro mladé koně
• Soutěž č. 2. drezura DD - otevřená soutěž a zároveň 1. kolo MČR pro starší koně
• Soutěž č. 3. drezura Z1 – otevřená soutěž
• Soutěž č. 11. drezura CN1 (drezurní zkouška pro všestrannost)
Dekorování ihned po dokončení soutěže.
V průběhu odpoledne proběhne svod klisen, čas bude upřesněn (paddock + travnaté kolbiště).
Příjezd koní nejpozději do 18:00 hod.!
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19:00 – technická schůzka účastníků (pro parkur a spřežení)
20:00 – seminář/diskusní setkání chovatelů (bude upřesněno)
Sobota:
8:00 – skokové soutěže (pískové kolbiště)
• Soutěž č. 4 - parkur stupně ZZ – otevřená soutěž a zároveň 1. kolo MČR pro mladé koně
• Soutěž č. 7 – parkur stupně ZM – otevřená soutěž a zároveň 1. kolo MČR pro starší koně
• Soutěž č. 11 – skoková zkouška pro všestrannost
9:00 – hobby soutěž spřežení (dostihová dráha)
• Soutěž 6A – Hobby soutěž spřežení
• Soutěž 6B – Hobby soutěž spřežení
10:30 – westernové soutěže (pískové kolbiště)
• In Hand Trail
• Trail
• Western Horsemanship

pouze pro účastníky z ČR

11:00 – ukázka čtverylky před tribunou
12:00 - výstava koní plemene hafling (dostihová dráha)
Výstava koní a soutěž mladý vystavovatel
16:30 - Prezentace plemenných hřebců plemene hafling, přehlídka šampionů výstavy (paddock)
17:00 - jezdecké hry pro děti na koních plemene hafling (pískové kolbiště)
• Jízda zručnosti s vodičem, bez vodiče
• Parkur 60 cm děti do 16 let
• Parkur 70 cm děti do 16 let
Dekorování ihned po dokončení soutěže.
Po skončení programu možnost opracování koní na pískovém opracovišti.
Neděle:
8:00 – cross všestrannost (dostihová dráha)
• Soutěž č. 11 – terénní zkouška pro všestrannost
9:00 – skokové soutěže (pískové kolbiště)
• Soutěž č. 7 – parkur stupně ZZ - otevřená soutěž a zároveň 2. kolo MČR pro mladé koně
+ finále skokového šampionátu pro mladé koně
• Soutěž č. 8 - parkur stupně ZM - otevřená soutěž a zároveň 2. kolo MČR pro starší koně
+ finále skokového šampionátu pro starší koně
11:00 – hobby soutěž spřežení (dostihová dráha)
• finále
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12:00 – drezurní soutěže (pískové kolbiště)
• Soutěž č. 9. drezura DU-A - otevřená soutěž a zároveň 2. kolo MČR pro mladé koně
• Soutěž č. 10 drezura DJ - otevřená soutěž a zároveň 2. kolo MČR pro starší koně
Dekorování ihned po dokončení soutěže.

Výstava koní
Předběžné rozdělení do výstavních tříd:
• plemenní hřebci
• roční klisny / roční hřebci
• dvouleté klisny / dvouletí hřebci
• 3 – 4leté klisny
• 5 - 6leté klisny
• 7leté a starší klisny
• valaši
Bude upřesněno na základě počtu přihlášených koní.
Posuzovatelé budou nominováni z řad mezinárodních posuzovatelů.
Účast na výstavě bude výhodou pro kvalifikaci na Světovou výstavu v roce 2020!

Obecná pravidla sportovního šampionátu
Startovní pořadí každé soutěže určuje pořadatel.
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.

Soutěže / disciplíny

Rozdělení do tříd bude upřesněno podle konečného počtu přihlášených účastníků.

Rozpis pro drezuru, parku, všestrannost a spřežení – viz oficiální propozice na JIS.
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WESTERNOVÉ SOUTĚŽE
Pískové kolbiště 70 x 70 m
Mládež – děti do 18 let včetně
Otevřená třída – od 19 let
Pokud disciplínu v dané kategorii neobsadí minimálně čtyři jezdci, tak se kategorie v disciplínách slučují!
Soutěže budou probíhat podle platných pravidel APHA.
Výjimka – koně starší 6 let nemusí mít pákové uzdění. Pokud bude mít kůň pákové uzdění, tak musí být
předveden jednoručně.
Soutěže
In Hand Trail – mládež
In Hand Trail – otevřená třída
Trail s koněm na ruce – na ohlávce (bez uzdění). Vodič se nesmí po celou dobu dotknout koně. Vede je
z jeho levé strany a plní úkoly a překážky na trase. Tato disciplína je vhodná i pro děti, které ještě neumí
jezdit, ale umí ovládat koně ze země.
In Hand Trailu se mohou účastnit i jezdci a koně s anglickou výstrojí.
Trail – mládež
Trail – otevřená třída
Posuzuje se práce koně na překážkách (s nimiž se setkává při práci na ranči) s důrazem na chování, reakce
na pobídky jezdce a kvality chodu. Trasa je připravena tak, aby kůň musel mezi překážkami jako součást
práce předvést všechny tři chody.
povinné překážky: otevření, projetí a uzavření branky; jízda přes nejméně čtyři tyče nebo kavalety;
překážky pro couvání
volitelné překážky: vodní příkop, slalomové překážky, přenášení předmětu, jízda přes dřevěný most,
oblečení a svlečení pláště proti dešti, vybrání a vložení materiálu do poštovní schránky, boční chod nad
překážkou, obrat ve čtverci z tyčí.
Western Horsemanship – mládež
Western Horsemanship – otevřená třída
Posuzuje se jezdcova schopnost provádět v souladu se svým koněm sestavu manévrů, kterou určí rozhodčí.
Úloha má být prováděna přesně, s korektní polohou těla jezdce. Součástí disciplíny může být Western
Pleasure. Hodnotí se vzhled a sed jezdce, vzhled koně a výkon.

Vyhlášení výsledků a ocenění
Vyhlášení pořadí v jednotlivých dílčích soutěžích i celkového pořadí po finále proběhne vždy po dokončení
dané soutěže.

Vyhodnocení MČR
V rámci šampionátu bude vyhodnoceno Mistrovství ČR. Celkové pořadí se stanoví dle výsledků šampionátu
bez zahraničních účastníků.

Změny vyhrazeny!!
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