Český svaz chovatelů haflingů, z.s. vyhlašuje
chovatelskou soutěž

HAFLINGER PROFI CUP 2020
Podmínky účasti:
1. Kůň musí mít plemennou příslušnost hafling.
2. Účastník musí zaslat přihlášku do 30. června 2020 na adresu ČSCHH (Chrastavská 21,
190 00 Praha 9) nebo e-mail haflingercup@centrum.cz. Pozdější přihlášky jsou
zpoplatněny částkou 500,- Kč navíc k zápisnému.
3. Pro členy ČSCHH je zápisné ZDARMA.
Pokud majitel koně není členem ČSCHH je nutné do 30. června 2020 uhradit zápisné
ve výši 500,- Kč/kůň na účet ČSCHH č. ú. 218857226/0300
4. Započítávají se výsledky z oficiálních soutěží pořádaných pod hlavičkou ČJF
v období od 1. ledna do 31. prosince 2020.
5. Soutěž je vypsána pro koně 4 – leté a starší.
6. Jeden kůň se může přihlásit do více disciplín, ale vždy pouze v jedné kategorii.

Kategorie:
DREZURA
Kategorie A pro koně startující prvním a druhým rokem.
Kategorie B (AMATER CUP) pro koně, kteří nestartovali v soutěži vyšší než Z nebo jezdec,
který nestartoval v soutěži vyšší než Z.
Kategorie C (PROFI CUP) pro koně s výkonností L a vyšší.

Klasifikace drezura:
1. Body se získávají vždy za koně (může se zúčastnit s více jezdci).
2. Pořadí se určí podle žebříčku drezury, který je dostupný na stránkách ČJF.
Pravidla žebříčku viz www.jezdectvi.org
SKOKY
Kategorie A – pouze pro děti do 16 let - započítávají se výsledky soutěží 70 cm a více
(obtížnost v základním kole) včetně pony soutěží
Kategorie B – započítávají se výsledky soutěží 80 a 90 cm (obtížnost v základním kole) včetně
pony soutěží

Kategorie C – započítávají se výsledky soutěží od 90 cm výše (obtížnost v základním kole)
včetně pony soutěží
Klasifikace skoky:
1. Body se získávají vždy za koně (může se zúčastnit s více jezdci).
2. Kůň obdrží počet bodů podle umístění v soutěži:
1. místo – 10 b.
2. místo – 8 b.
3. místo – 7 b.
4. místo – 6 b.
5. místo – 5 b.
6. místo – 4 b.
7. místo – 3 b.
8. místo – 2 b.
9. a jiné umístění – 1 b.
3. Součet bodů získaný v každé úrovni se vynásobí příslušným koeficientem:
úroveň 70 cm – koeficient 1,4
úroveň 80 cm – koeficient 1,6
úroveň 90 cm – koeficient 1,8
úroveň 100 cm – koeficient 2,0
úroveň 110 cm – koeficient 2,2
úroveň 120 cm a vyšší – koeficient 2,4
4. Za nedokončený parkur obdrží kůň srážku 1 bod (nenásobí se koeficientem).
5. Celkový výsledek se stanoví součtem bodů získaných ve všech úrovních.
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VŠESTRANNOST
Vyhodnocuje se pouze v jedné kategorii.
Klasifikace všestrannost:
1. Body se získávají vždy za koně (kůň se může zúčastnit s více jezdci).
2. Pořadí se určí podle žebříčku všestrannosti, který je dostupný na stránkách ČJF.
Pravidla žebříčku viz www.jezdectvi.org

Zasílání výsledků:
1. Výsledky není třeba zasílat. Jsou uveřejněny na JIS.
2. Kompletní výsledky budou po uzavření zasílání výsledků a jejich vyhlášení zveřejněny
na stránkách ČSCHH.

Vyhodnocení:
1. Za správnost výsledků zodpovídá sportovní komise ČSCHH.
2. Vyhlášení výsledků proběhne na členské schůzi ČSCHH.
3. Ocenění získá kůň v každé kategorii, který se umístí do 3. místa. Cenu může převzít
majitel nebo jezdec umístěného koně.
4. V každé kategorii budou věnovány věcné ceny v hodnotě 3 000 Kč.

V případě dalších dotazů kontaktujte Martinu Studničkovou
(tel.: 606 380 050, e-mail: studnickovi@vrchovany.cz)

