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Pořadatel               

Český svaz chovatelů haflingů, z. s. (ČSCHH) 
U hřebčince 479, 397 01 Písek 
Tel.: +420 728 311 581 
E-mail: haflinger2020@centrum.cz 
 

Spolupořadatelé 
JS Vrchovany – Obrok, z.s. 
 

Datum a čas 
25. července 2020 
Přehlídka se uskuteční po ukončení skokové zkoušky pro všestrannost cca ve 12,30 hodin (čas bude 
upřesněn na místě). 
 

Místo 
Závodiště Vrchovany, 472 01 Doksy 
GPS: 50.5531372N, 14.5711103E 
 

Kontakt 
e-mail: haflinger2020@centrum.cz 
tel.: +420 728 311 581 

 
Přihlášky 
Přihlášky jsou možné na mailu haflinger2020@centrum.cz zasláním jména hřebce a kontaktu na majitele.  
Konečná uzávěrka přihlášek je 20. 7. 2020. 
 

Poplatky 
Účastnický poplatek se neplatí. 

 
Příspěvek na cestovné 
ČSCHH poskytuje majitelům hřebců příspěvek na cestovné ve výši 2 Kč/km.  
Příspěvek bude vyplacen na účet majitele, do 30 dnů od účasti na akci. 

 
Podmínky účasti 
Přehlídka je určena výhradně pro plemenné hřebce hafling s prokazatelným čistokrevným původem do 6. 
generace a maximálním podílem arabské krve do 1,56 %. 
 
K výsledkům přehlídky přihlédne Rada plemenné knihy při výběru preferovaných hřebců pro 
připouštěcí sezónu 2021. 
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Předvádění se provádí podle Metodiky předvádění na chovatelských akcích, zveřejněné na: 

http://www.haflingove.cz/filemanager/files/287953.pdf 
 

Organizační informace 
Všichni účastníci se musí po příjezdu do areálu zúčastnit prezentace, koně musí projít veterinární přejímkou.  
Veterinární podmínky budou samostatnou přílohou těchto propozic.  
 
Ustájení je možné proti úhradě, objednávky jsou možné na tel.: 602 161 263. 
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. 
 
 
 

Změny vyhrazeny!! 

http://www.haflingove.cz/filemanager/files/287953.pdf

