
 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpis Mistrovství České republiky  v paravoltiži 2014 

 

1. Základní údaje 

1.1. Název závodu :  Mistrovství  České republiky  v paravoltiži 2014 

1.2. číslo závodu : 913A2   

1.3. Pořadatel závodu :  z pověření České jezdecké federace             

                                           TJ Orion Praha, jezdecký oddíl,   MA 006                               

                                           U ledáren 48, 147 00 Praha 4 

1.4. Datum závodu : sobota 13.9.2014 – neděle 14.9.2014 

1.5. Místo konání :  areál jezdeckého oddílu TJ Orion Praha, U ledáren 48, 147 00 Praha 4 

1.6.1. Závodní kruh :  v kryté hale, průměr 20m, povrch písčitý s geotextilií 

1.6.2. Opracoviště :  1x kruh v kryté hale, průměr 15m, povrch písčitý s geotextilií 

                                     a 1 venkovní kruh s písčitým povrchem,  průměr 20m 

2. Funkcionáři závodů  

2.1.1. Čestný ředitel : Tomáš Mašek 

2.1.2. Ředitelka závodů : ing.Nora Hořická 

2.2. Sekretář závodů: Mgr.Kristýna Svatá 

2.3. Hlavní rozhodčí závodů : Jarmila Jablonská 

2.4. Členové sboru rozhodčích : Libor Randa 

                                                         Jakub Waintgartner 

                                                         Veronika Fojtíková    

2.5. Technický delegát : MUDr.Elvíra Zamrazilová 

2.6. Hlasatel : Josef Zelinka 

2.7. Hudba : Josef Zelinka 

2.8. Výpočetní středisko : ing. Dušan Purr 

2.9. Hospodářka závodů : Hana Kindlová 

2.10. Veterinář : MVDr. Jan Chvátal 



3. Technické údaje 

3.1. Předpisy :  Soutěží se podle Pravidel  pro paravoltiž, spolu se Směrnicemi pro rozhodčí  

paravoltiže, v souladu se Všeobecnými pravidly ČJF, Veterinárními pravidly ČJF, Voltižními pravidly , 

Směrnicemi pro voltižní rozhodčí ČJF platnými pro r.2014 a tímto rozpisem 

3.2. Soutěže : 

3.2.1.  Mistrovská soutěž jednotlivců -  mužů – kategorie LH         

3.2.2. Mistrovská soutěž jednotlivců  - žen – kategorie LH    

3.2.3. Mistrovská soutěž jednotlivců -  mužů  - kategorie MH 

3.2.4. Mistrovská soutěž jednotlivců   - žen   - kategorie  MH 

3.2.5. Mistrovská soutěž jednotlivců  - smíšená(muži, ženy společně) – kategorie TH1 

3.2.6. Mistrovská soutěž jednotlivců - smíšená(muži, ženy společně) – kategorie TH2 

3.2.7. Mistrovská soutěž dvojic – kategorie LH 

3.2.8. Mistrovská soutěž dvojic – kategorie  SH 

3.2.9. Mistrovská soutěž dvojic – kategorie MTH 

3.2.10. Přátelská soutěž jednotlivců – smíšená – kategorie ZO 

3.2.11. Přátelská soutěž dvojic – kategorie ZO 

3.2.12. Přátelská soutěž jednotlivců pro paravoltižéry bez splněné nominace 

Pořadí závodníků bude vyhlášeno bez ohledu na handicap. 

Všechny soutěže jsou dvoukolové, 1.kolo v sobotu povinná a volná sestava, 2.kolo v neděli volná 

sestava. 

3.2.13. Sportovně technické podmínky 

• Soutěž jednotlivců  
o LH (muži a ženy) 
o MH (muži a ženy) 
o TH1 a TH2 

paravoltižér  musí mít potvrzenou účast na nejméně třech národních závodech v roce 2014, 
včetně  barelových  
 

• Soutěž dvojic  
o LH 
o SH 
o MTH 

 dvojice musí absolvovat ve stejném složení nejméně dvoje národní závody v roce 2014, 
včetně barelových 

 



Nominačními  závody pro MČR 2014 Orion Praha jsou všechny národní závody podle 
kalendáře, včetně barelových.  

4. Ceny a peněžité plnění 

4.1. Ve všech soutěžích budou vítěz a všichni umístění dekorováni floty, dle VP čl.127 

4.1.2. V mistrovských soutěžích obdrží umístění na prvních třech místech medaile ČJF a věcné ceny 

4.1.3. V mistrovských soutěžích bude umístěným na prvních třech místech vyplacena finanční 

odměna z rozpočtu ČJF, podle následujícího schématu:                                                                             

Jednotlivci                                                                                                                                                                                

LH ženy: 1.místo – 2.000Kč, 2.místo 1.000Kč, 3.místo 500Kč                                                                                                                                                                            

LH muži: 1.místo – 2.000Kč, 2.místo 1.000Kč, 3.místo 500Kč                                                                              

MH ženy: 1.místo – 2.000Kč, 2.místo 1.000Kč, 3.místo 500Kč                                                                            

MH muži: 1.místo – 2.000Kč, 2.místo 1.000Kč, 3.místo 500Kč                                                                          

TH1: 1.místo – 2.000Kč, 2.místo 1.000Kč, 3.místo 500Kč                                                                                     

TH2: 1.místo – 2.000Kč, 2.místo 1.000Kč, 3.místo 500Kč                                                                                   

Dvojice                                                                                                                                                                                      

LH : 1.místo – 2.000Kč, 2.místo 1.000Kč, 3.místo 500Kč                                                                                          

SH: 1.místo – 2.000Kč, 2.místo 1.000Kč, 3.místo 500Kč                                                                                     

MTH: 1.místo – 2.000Kč, 2.místo 1.000Kč, 3.místo 500Kč    

4.1.4. V přátelských soutěžích obdrží umístění na prvních třech místech věcné ceny 

4.2. Startovné v mistrovských soutěžích se neplatí 

4.3. Startovné v přátelských soutěžích :  50Kč jednotlivec, 100Kč dvojice  

5. Předběžný časový harmonogram závodů 

5.1. Prezence se koná v sobotu 13.9.2014 od 10,oo hod  do 11,oo hod v kanceláři závodů, která je 

umístěna v areálu TJ Orion 

5.2. Technická porada se koná v sobotu 13.9.2014  v 11.3o hod, v kanceláři závodů 

5.3. Sekretariát závodů pracuje v sobotu 13.9.204 od 10,oo hod  do 18,oo hod  

a  v neděli  14.9.2014 od 8,oo hod  do konce  závodů  

5.4. Soutěže, zkoušky 

5.4.1. Zájemci o lonžovací zkoušku pro nového koně/lonžéra pro paravoltiž označí svůj zájem 

v přihlášce (ve jmenovité i definitivní) 

 

 

 

5.4.2. Předběžný časový harmonogram: 



Sobota 13.9.2014 

Dopoledne – příjezd závodníků, ustájení, ubytování 

10,oo – 11,oo hod prezence 

11,oo hod veterinární přejímka koní 

11,3o hod technická porada 

12-12,45 hod oběd 

12,5o hod lonžovací zkoušky 

13,oo hod zahájení soutěží v kategorii jednotlivců všech kategorií – 1.kolo(povinné sestavy) 

15,oo hod zahájení soutěží v kategorii jednotlivců všech kategorií – 1.kolo(volné  sestavy) 

17,oo hod zahájení soutěží dvojic všech kategorií – 1.kolo (volné sestavy) 

18,oo večeře 

19,oo hod společný/společenský program/prohlídka Prahy/táborák 

Neděle 14.9.2014 

9,oo hod zahájení soutěží v kategorii jednotlivců všech kategorií – 2.kolo (volné sestavy) 

11,oo hod zahájení soutěží v kategorii dvojic všech kategorií – 2.kolo (volné sestavy) 

13,oo hod slavnostní zakončení MČR, vyhlášení vítězů, dekorování 

Časový harmonogram bude  upraven v závislosti na počtu přihlášených závodníků. 

6. Všeobecné údaje 

6.1. Jmenovité přihlášky : do pondělí 18.8.2014 do 24,oo hod elektronicky na adresu : 

voltiz.orion@seznam.cz 

Jmenovitá přihláška musí obsahovat jména účastníků mistrovské soutěže, jejich handicapy, jméno 

vedoucího ekipy, lonžéra, fyzioterapeuta, počet a jména koní . Dále jména účastníků přátelských 

soutěží, jména koní pro tyto soutěže (pokud jsou jiní než v mistrovské soutěži). 

6.2. Definitivní přihlášky : do pátku 5.9.2014 do  12,oo hod elektronicky na adresu : 

voltiz.orion@seznam.cz 

Definitivní přihláška musí obsahovat jména účastníků mistrovské soutěže, jejich handicapy, jméno 

vedoucího ekipy, lonžéra, fyzioterapeuta, počet a jména koní . Dále jména účastníků přátelských 

soutěží, jména koní pro tyto soutěže (pokud jsou jiní než v mistrovské soutěži). 

V definitivní přihlášce vyznačte prosím výrazně změny proti  jmenovité přihlášce. 

6.3. Podmínky účasti :  



Mistrovské soutěže jednotlivců se mohou zúčastnit paravoltižéři, kteří mají potvrzený start nejméně 

na třech národních závodech v sezoně 2014, včetně barelových. 

Mistrovské soutěže dvojic se mohou zúčastnit ty dvojice, které  mají potvrzený start nejméně na 

dvou národních závodech v sezoně 2014, včetně barelových. 

Účast v přátelské soutěži jednotlivců a dvojic kategorie je bez podmínek. 

6.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS 

6.5. Ubytování :  zajišťuje pořadatel na své náklady v ubytovně Intercamp Kotva Praha, U ledáren 

1557/55, 147 00 Praha 4, www.kotvacamp.cz , ze soboty 13.9. na neděli 14.9.2014, pro všechny 

účastníky mistrovských soutěží , na základě závazné přihlášky . Nocleh je včetně snídaně v neděli. 

Účastníci přátelských soutěží si hradí ubytování sami, cena 236Kč/os v ubytovně, 50Kč/os v tělocvičně 

Kotva. Snídaně 40,-Kč. 

Požadavky na bezbariérové ubytování  nahlaste prosím obratem po  obdržení rozpisu!  

6.6. Ustájení  pro  zúčastněné koně v mistrovských soutěžích   pořadatel zajišťuje na vlastní náklady, 

na základě závazné přihlášky,od soboty 13.9.2014 do neděle 14.9.2014.  

Ustájení koní  navíc, v přátelských soutěžích , je zpoplatněno částkou 150Kč/den. 

6.6.1. Krmivo : pořadatel poskytne všem zúčastněným koním seno a  slámu.  Ostatní krmivo (oves, 

granule) si zajistí účastníci sami. 

6.7. Parkování vozidel a přepravníků :  na horní jízdárně, vjezd ulicí U kempinku , přes vjezd odtahové 

firmy  „Dvořák“. Informace k parkování podá Josef Zelinka, mobil  777 949 644. 

6.8. Připojení na el.proud je možné, za poplatek 100Kč/den 

6.9. Veškeré další náklady  spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka . 

7. Veterinární předpisy 

7.1. Před vyložením koní je nutné odevzdat příslušné veterinární doklady(průkazy koní), které musí 

obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro r.2014. 

7.2. Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny pořadatele, a to včetně vyložení koní do příchodu 

veterinárního lékaře 

7.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při veterinární přejímce. 

7.4. Veterinární přejímka koní se koná v sobotu 13.9.2014 v 11,oo hod v hale TJ Orion 

 

 

8. Poskytované služby 



8.1. Lékařskou službu zabezpečuje  Český červený kříž  ( sanitka + 2 záchranáři) 

8.2. Veterinární službu zabezpečuje MVDr.Jan Chvátal, na telefonu(603 493 329), proti úhradě 

8.3. Podkovářskou službu zabezpečuje Milan Vanko,  na telefonu(732 862 305),  proti úhradě   

9. Stravování a pitný režim 

Stravování pro všechny účastníky závodů bude  zajištěno v bufetu U Sparty (10m od areálu 

jezdeckého oddílu), v ubytovně Intercamp Kotva Praha(30m od areálu jezdeckého oddílu)   v sobotu  

13.9.2014 oběd a večeře, v neděli  14.9.2014 snídaně a oběd,  na náklady vysílající složky. 

Pitný režim  bude zajištěn v areálu TJ Orion na náklady pořadatele po celou dobu konání závodů pro 

všechny účastníky závodů. 

 10. Kontaktní osoba 

Kontaktní osoba po celou dobu závodů : Nora Hořická, mobil 608 076 999 

11. Ostatní ustanovení 

11.1. Ve všech soutěžích budou k dekorování pozváni všichni startující 

11.2. Hudbu na flash disku (1 oddíl jeden flash disk, skladby řádně označené), odevzdejte v sobotu 

13.9.2014 při prezenci 

11.3. Listiny pro rozhodčí zajistí pořadatel pro všechny závodníky na základě přihlášky. 

11.4. Pořadatel  nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly 

účastníky závodů, nebo jejich koně. 

11.5. 1.Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu konání akce je přísně 

zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu. 

11.5. 2.Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu konání akce je přísně 

zakázáno kouření v  celém areálu. 

 

11.6.1. Zpracovala : Nora Hořická 15.7.2014 

11.6.2. Schválil: Voltižní komise  4.8.2014 


