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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 

1.1. Název závodu: Mistrovství České republiky ve voltiži Albertovec 2014  

1.2. Číslo závodu: 926 L7 

1.3. Pořadatel závodu: JK Voltiž Albertovec ML 0110 

1.4. Datum závodu: 26.9.-28.9.2014 

1.5. Místo konání závodu: krytá jezdecká hala Albertovec 

1.6. Kolbiště: krytá hala, kruh o průměru 20m s pískovým povrchem   

1.7. Opracoviště: v hale 20x20m, venkovní písková jízdárna  

2. FUNKCIONÁŘI ZÁVODU: 

2.1.  Ředitel závodů: Andrea Videnková 

2.2.  Sekretář závodů: Yvona Vajdová 

2.3.  Hlavní rozhodčí: Michaela Guznar-Růžičková 

2.4. Členové sboru rozhodčích :  Dalibor Blažek, Radmila Dudková, Miluše Hanáková, Britta Kuhlen (GER), Barbara 

Weckermann (GER) 

2.5. Technický delegát: Mgr. Jana Sklenaříková 

2.6.  Výpočetní středisko: Jaroslav Konečný 

3. TECHNICKÉ ÚDAJE: 

3.1. Předpisy: VP, Pravidla voltiže platná od 1.4.2014, Vet. pravidla  

3.2.  Soutěže (v případě nízkého počtu přihlášených mohou být některé kategorie sloučeny): 

3.2.1. MČR ženy kat. senior - 1 kolo - povinná sestava 3, volná sestava. Finále – technická +  volná sestava 

3.2.2. MČR muži kat. senior - 1 kolo - povinná sestava 3, volná sestava. Finále – technická +  volná sestava 

3.2.3. MČR ženy kat. junior A - 1 kolo - povinná sestava 2, volná sestava. Finále – stejně jako první kolo 

3.2.4. MČR muži kat. junior A - 1 kolo - povinná sestava 2, volná sestava. Finále – stejně jako první kolo 

3.2.5. MČR ženy a muži kat. junior B - 1 kolo - povinná sestava 2, volná sestava. Finále – stejně jako první    

kolo 

3.2.6. MČR skupin kat. junior – 1 kolo - povinná sestava 2, volná sestava. Finále – volná sestava 

3.2.7. MČR skupin kat. senior – 1 kolo – povinná sestava 3, volná sestava. Finále – volná sestava 

3.2.8. MČR dvojic – 1 kolo -  volná sestava. Finále – volná sestava 

3.2.9. MČR Družstev jednotlivců  

3.2.10. Přátelská soutěž ženy kat. senior – pouze jedno kolo - povinná sestava 3, volná sestava  

3.2.11. Přátelská  soutěž muži kat. senior - pouze jedno kolo  -povinná sestava 3, volná sestava  

3.2.12. Přátelská  soutěž ženy kat. junior A - pouze jedno kolo  povinná sestava 2, volná sestava  

3.2.13. Přátelská  soutěž muži kat. junior A - pouze jedno kolo  povinná sestava 2, volná sestava  

3.2.14. Přátelská  soutěž ženy a muži kat. junior B - pouze jedno kolo  povinná sestava 2, volná sestava 

3.2.15. Přátelská  soutěž skupin kat. junior - pouze jedno kolo  povinná sestava 2, volná sestava  

3.2.16. Přátelská  soutěž skupin kat. senior - pouze jedno kolo  povinná sestava 3, volná sestava  

3.3.  Přátelská soutěž je vyhlášena pro závodníky, kteří nesplnili STP pro MČR 2014 a dále pro zahraniční účastů. 

Soutěž je jednokolová a závodí se pouze v sobotu. V případě startu v Mistrovské soutěži na dvou koních, 

postupuje závodník do Finále pouze na koni, na kterém bude mít z prvního kola lepší výsledek.  



  
3.4. Hudba na flash discích (jeden oddíl = jeden flash disk se všemi skladbami, které budou řádně označeny) 

3.5. Listiny pro každého závodníka, skupinu či dvojici v požadovaném počtu pro 6 rozhodčích:  

a) Skupiny Povinná sestava – 2x kůň, 4x cvičení. Volná sestava pro 1 kolo – 2x kůň, 2x technika, 2x um. 

dojem. Finále - 2x kůň, 2x technika, 2x um. dojem. Navíc listina pro hlasatele. 

b) Jednotlivci senior Povinná sestava – 2x kůň, 4x cvičení. Volná sestava– 2x kůň, 2x technika, 2x um. 

dojem. Finále – Technická sestava 2x kůň, 2x technika, 2x um. dojem. Volná sestava - 2x kůň, 2x 

technika, 2x um. dojem. 

c) Jednotlivci junior Povinná sestava – 4x kůň, 8x cvičení. Volná sestava – 4x kůň, 4x technika, 4x um. 

dojem.  

d) Dvojice Volná sestava – 4x kůň, 4x technika, 4x um. dojem.  

3.6. Sportovně Technické podmínky 

3.6.1. Soutěž jednotlivců – senioři muži a ženy 

• hodnotí se odděleně 
• soutěže se mohou zúčastnit voltižéři, kteří mají potvrzen start nejméně na třech národních 

závodech v sezóně 2014 
• soutěž je dvoukolová, soutěží se podle platných pravidel pro danou kategorii 
• první kolo povinná a volná sestava, druhé kolo technická a volná,  
Ve výjimečných případech může VK uznat jako nominační start i start na mezinárodních závodech. 

3.6.2. Soutěž jednotlivců – junioři A: muži a ženy 14-18 let 

• hodnotí se odděleně 
• soutěže se mohou zúčastnit voltižéři, kteří mají potvrzen start nejméně na třech národních 

závodech v sezóně 2014 
• soutěž je dvoukolová, soutěží se podle platných pravidel pro danou kategorii  
• první kolo povinná a volná sestava, druhé kolo povinná a volná sestava 
Ve výjimečných případech může VK uznat jako nominační start i start na mezinárodních závodech. 

3.6.3. Soutěž jednotlivců - junioři B : muži a ženy 10-14 let 

• soutěže se mohou zúčastnit voltižéři, kteří mají potvrzen start nejméně na třech národních 
závodech v sezóně 2014 

• soutěž je dvoukolová, soutěží se podle platných pravidel pro danou kategorii  
• první kolo povinná a volná sestava, druhé kolo povinná a volná sestava 
Ve výjimečných případech může VK uznat jako nominační start i start na mezinárodních závodech. 

V případě nedostatečné účasti startujících mohou být některé tyto kategorie sloučeny. 

3.6.4. Soutěž skupin Junior, Senior 

• hodnotí se odděleně 
• soutěže se mohou zúčastnit ty skupiny, které mají potvrzen start nejméně na třech národních 

závodech v sezóně 2014 
• soutěž je dvoukolová, soutěží se podle pravidel platných pro danou kategorii 
• první kolo povinná a volná sestava, druhé kolo volná sestava 
Ve výjimečných případech může VK uznat jako nominační start i start na mezinárodních závodech. 

V případě nedostatečné účasti startujících mohou být tyto kategorie sloučeny. 

3.6.5. Soutěž dvojic Junior, Senior 

• hodnotí se odděleně 
• soutěže se mohou zúčastnit ty dvojice, které mají ve stejném složení potvrzený start na nejméně 

třech národních závodech v sezóně 2014, a které předvedly své sestavy alespoň jednou ve cvalu. 
• soutěž je dvoukolová, soutěží se podle pravidel platných pro danou kategorii 
• voltižní dvojice předvede v obou kolech volnou sestavu ve cvalu 
Ve výjimečných případech může VK uznat jako nominační start i start na mezinárodních závodech. 



  
V případě nedostatečné účasti startujících mohou být tyto kategorie sloučeny. 

Pro všechny tyto soutěže platí, že 2. kolo je finálové.  

3.6.6. Soutěž družstev jednotlivců  

• družstva se skládají ze tří nebo čtyř voltižérů zastupujících jeden kraj (oblast) nebo oddíl 
• do výsledku se započítají tři nejlepší výsledky z prvního kola (povinná a volná sestava) 

 

O případném sloučení kategorií rozhodne Voltižní komise. 

3.7. Vedoucí ekip odevzdají průkazy koní ihned po příjezdu. Prezentace proběhne v kanceláři závodů v areálu 

Albertovce, vedoucí ekip zde odevzdají licence voltižérů, lonžérů a listiny v počtu dle bodu 3.5. tohoto 

rozpisu. 

4. CENY A PENĚŽITÉ PLNĚNÍ:  

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

odměny ČJF dle rozpisu: 

4.1.1. Ženy Senior  1.m. 4 000 Kč 2.m. 2 000 Kč 3.m. 1 000 Kč 

4.1.2. Muži Senior  1.m. 4 000 Kč 2.m. 2 000 Kč 3.m. 1 000 Kč 

4.1.3. Ženy Junior A  1.m. 3 000 Kč 2.m. 1 500 Kč 3.m.    500 Kč 

4.1.4. Ženy Junior B  1.m. 3 000 Kč 2.m. 1 500 Kč 3.m.    500 Kč 

4.1.5. Skupiny Junior  1.m. 4 000 Kč 2.m. 2 000 Kč 3.m. 1 000 Kč 

4.1.6. Družstva Jednotlivců 1.m. 4 000 Kč 2.m. 2 000 Kč 3.m. 1 000 Kč 

4.1.7. Dvojice Junior  1.m. 4 000 Kč 2.m. 2 000 Kč 3.m. 1 000 Kč 

 

4.2. Startovné pouze v případě účasti přátelské soutěži:   

- jednotlivci: 100,- Kč 

   - skupiny J, S: 600,- Kč 

                          - dvojice: 200,- Kč 

 

5. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU: 

 

Pátek 26.9.2014   

 

 14,00 - 20,00 Oficiální tréninky (15 min./koně opracovací kruh v hale, 15 min./koně závodní kruh) 

 18,00   Veterinární kontrola  

 19,00  Technická porada vedoucích ekip 

 

Sobota 27.9.2014   

 

 9:00  lonžovací zkouška (jen v případě nutnosti - vyznačte na přihlášce!) 

9:10  povinné sestavy skupin kategorie junior, senior  

10:30  povinné sestavy jednotlivců junior a senior 

 



  
12:00  polední přestávka 

 

 13:00 volné sestavy dvojic 

 13:30 volné sestavy skupin kategorie junior, senior 

           14:30 volné sestavy jednotlivců junior, senior 

17:00  Vyhlášení výsledků přátelské soutěž 

19:00 Společenský večer  

 

Neděle 28.9.2014   

 

 10:00  Finále povinné a technické sestavy jednotlivců junior a senior 

11:30  Finále volné sestavy dvojic  

 

12:00  polední přestávka 

 

 13:00 Finále volné sestavy skupin kategorie junior, senior 

           14:00 Finále volné sestavy jednotlivců junior, senior 

17:00  Vyhlášení výsledků Mistrovství ČR 

 

Upozorňujeme, že časový rozvrh a pořadí soutěží budou upřesněny na technické schůzce a mohou být 

dle potřeby změněny! V případě malého počtu mohou být některé kategorie sloučeny. 

 

6. VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 

6.1. Jmenovité přihlášky: písemné na předepsaných tiskopisech se všemi náležitostmi zasílejte elektronickou 

poštou na e-mail: andrys.xx@seznam.cz 

Nominativní přihlášky do 8.9.2014 

Definitivní přihlášky do 19.9.2014 

6.2. Definitivní přihlášky –  při prezentaci  

6.3. Námitky a stížnosti v souladu s PJS 

6.4. Ubytování: v tělocvičně 50 Kč/noc a osobu (zajistí pořadatel na základě přihlášky).  

Ostatní ubytování si zajistí každý sám: http://www.penzionbolatice.net/ 

http://www.vesmirbolatice.cz/view.php?ids=1&idr=3&idc=5 

6.5. Ustájení: 1 800,- Kč od pátku do neděle. 300 Kč z této částky je vratná záloha za vyklizení boxu před 

odjezdem. Částka bude vrácena po předání boxu. Podestýlka a seno v ceně. 

6.6. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka / přihlašovatel 

7. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY 

7.1.  Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušná veterinární potvrzení podle směrnic SVS a OVS 

platných v roce 2014. 

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

příchodu vet. lékaře. 

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



  
8. POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

8.1. Lékařská a veterinární služba bude zajištěna. 

9. STRAVOVÁNÍ je zajištěno v areálu závodů formou bufetu. 

10. KONTAKTNÍ OSOBA 

Kontaktní osoba po celou dobu závodů: Ladislav Menšík  telefon : 774 558 417 

11. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

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

závodů, nebo jejich koně. 

 

 Zpracoval za pořadatel: Andrea Videnková    dne : 28.7.2014 

 Schválila Voltižní komise                    dne : 5.8.2014 

 

 

 


