
PROPOZICE –MORAVSKÁ VÝSTAVA HAFLINGŮ 2011, TROJANOVICE, 3. 
ROČNÍK 

 

PŘÍJEZD KONÍ : klisny na svod do 8:00, ostatní do 9:00 
 
ZAČÁTEK:    9:00 – SVOD – na svod je potřeba vyplnit přihlášku zvlášť a poslat paní 

Veronice Kutilové (werka@centrum.cz), formulář je volně ke 
stažení na www.haflingove.cz nebo viz níže 

 
           10:00 – VÝSTAVA 
 
USTÁJENÍ:   Box 300,-  Nutno dohodnout předem. Pište na výše uvedené emaily nebo  volejte 

na 737 612 547 

 
ZÁPISNÉ:  200Kč, za každého dalšího koně 100 Kč 
       zápisné platí i jako startovné do soutěží  
 
VÝSTAVNÍ TŘÍDY: 

I. Plemenní hřebci 
II. Hříbata pod matkou 
III. Klisny s hříbaty – všech věkových kategorií 
IV. Jednoletí a dvouletí 
V. Klisny 3-6leté bez hříbat 
VI. Klisny 7leté a starší 
VII. Valaši všech věkových kategorii 

 
ŠAMPIONÁT: 

Vítěz každé kategorie (kromě valachů) postupuje do finále a bude bojovat o 
titul šampiona, 1.vícešampiona, 2.vícešampiona  
 

SOUTĚŽE: 
1. Rychlostní westernové disciplíny ( barell race, pole banding) 
2. Ovladatelnost – trail (přejít kavalety, změna chodu, slalom v klusu, 

zacouvání, …) 
3. Parkur 
4. Drezura  
5. Ovladatelnost v kládě 
6. Vozatajský parkur 
7. Dostih 

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:          PLATNÉ OČKOVÁNÍ NA CHŘIPKU  
             VYŠETŘENÍ KRVE NA IAE (infekční anémie koní)- nesmí být starší 

dvou let                         

DOKLADY: Průkaz koně 
 Potvrzení o původu koně  
                  Protokol o vyšetření krve 
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PRO PŘEDVÁDĚNÍ:  UZDEČKY NEBO VÝSTAVNÍ OHLÁVKY S UDIDLEM, koně se NEPŘEDVÁDÍ na stájové 

ohlávce, pro všechny kromě hříbat pod klisnou, jednoletých a 

dvouletých, na předvedení koní při přehlídce. Povolena je tušírka. 

Ohlávky pro předvedení hříbat. Sedla, postroje atd. 

OBLEČENÍ: Na předvádění koní: DOPORUČENÉ ALE BYLI BYCHOM ZA TO RÁDI  

 TMAVÉ KALHOTY NEBO JEZDECKÉ KALHOTY 

 SVĚTLOU JEDNOBAREVNOU KOŠILI, SVÁTEČNÍ TRIKO (bez výrazných nápisů) 

NEBO SVAZOVÉ TRIKO 

Na soutěže: Podle libosti 

SDĚLENÍ:  Již v loňském ročníku jsme zavedli místo nudného čtení původů 

informování diváků co koník děla, jak pracuje, jaké má úspěchy atd. 

Proto bychom Vás rádi poprosili, kdybyste nám napsali krátký životopis 

vašeho miláčka na email 

                            Rovněž můžete nechat v katalogu zdarma uveřejnit informaci o prodeji 

 Vše na emaily: hafling49@gmail.com,  blankaremenova@seznam.cz  

HODNOCENÍ: První čtyři v každé kategorii obdrží kokardu. První tři pohár. Vítěz 

postupuje do šampionátu. 

 Posuzovat bude komise určená SCHH 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:   14. SRPNA 2011 

DŮLEŽITÉ:  Rozhodně nezapomeňte s sebou přibalit dobrou náladu a kopec legrace 

 

Těšíme se na brzkou shledanou  

 

Iveta Biolková 

Nikol Trefilová, Blanka Remeňová 

a celý realizační tým 
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Změna programu vyhrazena 

Přihláška pouze na výstavu 

Chovatel:................................................................................................................................... 

Majitel:....................................................................................................................................... 

Adresa majitele/vystavovatele:.................................................................................................. 

Přihlašuji koně:  
 

 identifikační číslo Jméno koně věk pohlaví 

Př. 83 12 345 01 Rarášek 9 valach 

1     

2     

3     

4     

 

Přihlašuji výše uvedené koně do soutěže/í:  
 

 Jméno koně Disciplína Poznámka Jezdec/ kočí 

Př. Rarášek Western  Josef Novák 

1     

2     

3     

4     

Rád bych koně předvedl/a v doprovodném programu (specifikujte, např: drezurní ukázka, 

představení hřebce…), čas max. 10 minut: 
 

 

V příloze zasílám kopii původu koně (nutno pro přípravu katalogu) 

V..................................................................................dne........................................................ 

Podpis........................................................................... 



 

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 14. srpna 2011  

na adresu: 

 

Nikol Trefilová 

Odry – Pohoř 49 

742 35 Odry 

 

Tel: 737 612 547                                                                                                                                                                                                                         
(z důvodu slabého signálu zasílejte raději SMS, obratem se ozvu) 

 

Nebo elektronicky na emaily: 

hafling49@gmail.com 

blankaremenova@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chovhaflingu@seznam.cz
mailto:blankaremenova@seznam.cz


Přihláška klisny k zápisu do plemenné knihy hafling 

K zápisu do plemenné knihy přihlašuji tyto klisny: 

 

Jméno a 

výžeh 

Datum 

narození 
Otec 

Matka  

(jméno a výžeh) 
Chovatel 

     

     

     

 

Klisny přihlašuji na tento termín zápisu do PK: 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Kontaktní údaje: 

Jméno a příjmení majitele: 

 

 

Bydliště: 

 

 

Telefon: 

 

 

E-mail: 

 

 

Datum: 

 

 

 

 



Přihlášku prosím odešlete na adresu: 

Veronika Kutilová, Chrastavská 21, 190 00 Praha 9 nebo  

na e-mail: werka@centrum.cz 

 

Přihlášky posílejte vždy nejpozději 10 dní před termínem, na který se hlásíte!!!! 

Veškeré informace obdržíte na výše uvedených kontaktech nebo na tel.: 

728 311 581. 

 

 


