
Zápis ze společného jednání Rady PK haflinga, předsednictva Českého svazu chovatelů haflinga a 

Sportovní komise ČSCHH 

Litomyšl, 28. 3. 2017 

Přítomni za Předsednictvo:  MVDr. J. Dražan, Ing. M. Řehák, Ing. V. Jenikovská, J. Kuchařová, B. 

Políček, MVDr. Martina Kuthanová 

Přítomni za Sportovní komisi: L. Kmoníček, V. Sixtová, M. Studničková, P. Studnička 

Omluveni: H. Drábková, T. Sixtová 

1. Mezinárodní šampionát a MČR haflingů 

J. Dražan informoval o jednání se Světovým svazem a s DS Pardubice k šampionátu.  

 

Oficiální název akce: Mezinárodní šampionát a MČR haflingů 

Předsednictvo a sportovní komise (SK) projednaly společně návrh propozic sportovního šampionátu.  
Propozice budou dopracovány podle připomínek z jednání a po jejich finalizaci budou zveřejněny na 
webových stránkách svazu. Zároveň bude zajištěn jejich překlad do angličtiny a němčiny a budou 
zveřejněny prostřednictvím světového svazu.  
 
Předsednictvo a SK projednaly společně organizační záležitosti celé akce. 

- v propozicích bude výslovně uvedeno, že šampionát je přístupný účastníkům ze všech zemí; 
- na výpomoc bude nutné zajistit celkem cca 20 pomocníků, bude zveřejněna výzva na webové 

stránky a facebook – zajistí V. Jenikovská a J. Kuchařová; 
- veterinární podmínky budou zajištěny ve spolupráci s Dostihovým spolkem (DS) a zveřejněny 

jako příloha propozic – zajistí J. Dražan; 
- veterinární přejímka pro sportovní část akce bude probíhat ve čtvrtek do 18,00 hodin, 

veterinární přejímka pro účastníky výstavy v pátek večer a v sobotu ráno; 
- ve čtvrtek v cca 20,00 hodin bude technická schůzka s povinnou účastí všech účastníků 

sportovního šampionátu; 
- nutno zajistit 2 – 3 tlumočníky do němčiny, kteří budou během celé akce k dispozici pro 

tlumočení odborných komentářů a organizačních informací zahraničním účastníkům a 
posuzovatelům; 

- rozhodčí a ostatní odborný personál pro sportovní část zajistí P. Studnička a L. Kmoníček; 
- ubytování pro zahraniční posuzovatele, organizační tým a odborný personál bude zajištěn 

v Pardubicích – zajistí V. Jenikovská; 
- z celé akce bude pořízen videozáznam – zajistí B. Políček a V. Jenikovská; 
- v co nejkratším termínu bude připravena graficky zpracovaná pozvánka na akci a leták 

s nabídkou pro potenciální partnery akce – zajistí M. Studničková a V. Jenikovská. 
 
Předsednictvo projednalo podmínky mezinárodní výstavy. Předběžně budou vyhlášeny tyto výstavní 
třídy: 
- plemenní hřebci (Středoevropský šampionát), 
- roční klisny, 
- dvouleté klisny, 
- 3 – 4leté klisny, 
- 5leté a starší klisny. 
Rozdělení do tříd bude upřesněno v návaznosti na počet přihlášených koní v dané věkové kategorii.  
Účast na výstavě bude zpoplatněna částkou 500 Kč, členové ČSCHH budou míst účast zdarma.  
Účastníci, kteří přijedou pouze na jeden den, si mohou zaplatit ustájení za 300 Kč/box/den. 
Propozice budou vypracovány podle zadání Předsednictva a rozeslány členům Předsednictva 



k připomínkám. Následně budou v co nejkratším termínu zveřejněny na webových stránkách svazu. 
Zároveň bude zajištěn jejich překlad do angličtiny a němčiny a budou zveřejněny prostřednictvím 
světového svazu.  
 
V co nejkratším termínu bude vypracována smlouva s DS Pardubice. 
 
Další schůzka Předsednictva a SK se bude konat nejpozději po uzávěrce přihlášek. 
  

2. HaflingerCup 2017 

Sportovní komise připravila návrh HaflingerCupu pro rok 2017. Haflinger Cup bude rozdělen na 

„profi“ část, která bude mít obdobné podmínky jako v roce 2016, a na část hobby, kde by byly 

vyhodnocovány výsledky ze skokových hobby soutěží od obtížnosti 60 cm. 

Podmínky HaflingerCupu budou upraveny podle připomínek z jednání a zveřejněny na webových 

stránkách. 

 

3. Členství v ČSCHH 

Předsednictvo schvaluje přihlášku Petra Kuchaře, Petry Svobodové a Nadi Ryskové. 

 

4. Webové stránky spolku 

V. Jenikovská informovala o vývoji přepracování webových stránek. Se spuštěním se počítá na 

začátku dubna. 

 

Zapsala: V. Jenikovská 


