
Rozpis voltižních a paravoltižních závodů TJ Orion  

 

1. Základní údaje 

1.1. Název závodu :  Voltižní a paravoltižní závody TJ Orion 

1.2. číslo závodu : 523A7 

1.3. Pořadatel závodu : TJ Orion Praha, jezdecký oddíl,   MA 006                               

                                           U Ledáren 48, 147 00 Praha 4 

1.4. Datum závodu : sobota 23.5.2015 – voltižní závody 

                                     neděle 24.5.2015 -  paravoltižní závody 

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. Ředitelka závodů : Nora Hořická 

2.2. Sekretář závodů: Kristýna Svatá 

2.3. Hlavní rozhodčí závodů :   Dalibor Blažek 

2.4. Členové sboru rozhodčích :  

Voltiž:    Paravoltiž: 

Mgr. Adéla Svobodová  Hana Špindlerová  

Nella Gottweisová  Štěpánka Černá  

Michaela Guznar-Růžičková    

 

2.6. Hlasatel : Josef Zelinka 

2.7. Hudba : Josef Zelinka 

2.8. Výpočetní středisko : Ing. Dušan Purr 

2.9. Hospodářka závodů : Barbora Zímová 

2.10. Veterinář : MVDr. Jan Chvátal 

 

 

 

 

 



3. Technické údaje 

3.1. Předpisy :  Soutěží se podle platných Pravidel  pro voltiž od 1.3.2015 a paravoltiž, spolu se 

Směrnicemi pro rozhodčí , v souladu se Všeobecnými pravidly ČJF, Veterinárními pravidly ČJF a s 

tímto rozpisem. 

3.2. Soutěže : 

3.2.1. Voltiž 

3.2.1.1. Soutěž jednotlivců – ženy kategorie senior – povinná sestava 3 + volná sestava 

3.2.1.2. Soutěž jednotlivců muži kategorie senior - povinná sestava 3 + volná sestava  

3.2.1.3 Soutěž jednotlivců - muži kategorie junior A- povinná sestava 2 + volná sestava  
3.2.1.4. Soutěž jednotlivců - ženy kategorie junior A – povinná sestava 2 + volná sestava  
3.2.1.5. Soutěž jednotlivců - muži kategorie junior B – povinná sestava 2 + volná sestava  
3.2.1.6. Soutěž jednotlivců ženy kategorie junior B – povinná sestava 2 + volná sestava  
3.2.1.7. Soutěž jednotlivců děti – povinná sestava 1  
3.2.1.8. Soutěž skupin - kategorie junior – povinná sestava 2 + volná sestava  
3.2.1.9. Soutěž skupin- kategorie senior – povinná sestava 3 + volná sestava  
3.2.1.10. Soutěž skupin kategorie D – povinná sestava + volná sestava 

3.2.1.11. Soutěž dvojic kategorie junior – volná sestava 

3.2.1.12. Soutěž dvojic kategorie senior – volná sestava 

 
3.2.2.Paravoltiž 

3.2.2.1. soutěž jednotlivců -  mužů – kategorie LH         

3.2.2.2.soutěž jednotlivců  - žen – kategorie LH    

3.2.2.3. soutěž jednotlivců -  mužů  - kategorie MH 

3.2.2.4. soutěž jednotlivců   - žen   - kategorie  MH 

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

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

3.2.2.7. soutěž dvojic – kategorie LH 

3.2.2.8 soutěž dvojic – kategorie  SH 

3.2.2.9. soutěž dvojic – kategorie MTH 

3.2.2.10. soutěž jednotlivců – smíšená – kategorie ZO  

3.2.2.11. soutěž dvojic – kategorie ZO 

3.2.2.12. soutěž skupin 

 

3.2.3. V případě malého počtu soutěžících, mohou být některé kategorie sloučeny. 

4. Ceny a peněžité plnění 

4.1. Ve všech soutěžích voltiže a paravoltiže budou vítěz a všichni umístění dekorováni floty, dle VP 

čl.127 

4.2. Startovné voltiž:   

- jednotlivci: 100,- Kč  
- skupiny junior a senior: 600,- Kč  



- skupiny D: 400,- Kč  
- dvojice: 200,- Kč 

4.3. Startovné v  soutěžích paravoltiže se neplatí 

5. Předběžný časový harmonogram závodů 

5.1. Prezence účastníků voltižních závodů se koná v pátek 22.5.2015 od 16,oo hod  do 19,oo hod 

v kanceláři závodů, která je umístěna v areálu TJ Orion 

5.2. Technická porada – voltiž - se koná v pátek  dne 22.5.2015  v 19,30 hod, v kanceláři závodů 

5.3. Prezence účastníků paravoltižních závodů se koná v sobotu 23.5.2015 od 18,oo hod do 20,oo hod 

v kanceláři závodů, která je umístěna v areálu TJ Orion. 

5.4. Technická porada – paravoltiž – se koná v neděli 24.5.2015 v 8,30 hod. 

5.5. Sekretariát závodů pracuje v pátek 22.5.2015  od 16,oo hod  do 21,oo hod, v sobotu 23.5.2015 

od 8,oo hod do 20,oo hod  a  v neděli  24.5.2015  od 8,oo hod  do konce  závodů  

5.6. Soutěže, zkoušky 

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

v přihlášce (v předběžné i definitivní) 

5.6.2. Předběžný časový harmonogram: 

Pátek 22.5.2015 

Do 18:30 Příjezd účastníků, prezence 

19:00  veterinární přejímka voltiž 

19:30  technická porada 

 

Sobota 23.5.2015 -VOLTIŽ 

8:30  lonžovací zkouška (jen v případě nutnosti - vyznačte na přihlášce!)  

9:00  povinné sestavy jednotlivců junior A, B, senior a děti,  
povinné sestavy skupin kategorie junior a senior, povinné a volné sestavy skupin kategorie D  

13:00 polední přestávka  
14:00  volné sestavy dvojic, volné sestavy jednotlivců junior A, B a senior, volné sestavy skupin 

kategorie junior a senior  
17:00  závěrečný ceremoniál 

Neděle 24.5.2015 - PARAVOLTIŽ 

8,oo   veterinární přejímka koní 
9,3o    lonžovací zkouška (jen v případě nutnosti – vyznačte na přihlášce!) 
10.oo povinné sestavy jednotlivců 
13,oo volné sestavy jednotlivců, dvojic a skupin 
16,oo závěrečný ceremoniál 
 

Časový harmonogram bude upraven v závislosti na počtu přihlášených závodníků. 



6. Všeobecné údaje 

6.1. Předběžné přihlášky: do 19.4.2015  do 24,oo hod elektronicky na adresu : 

voltiz.orion@seznam.cz 

Předběžná přihláška musí obsahovat počty účastníků podle jednotlivých soutěží/handicapů, počty 

koní, jméno vedoucího ekipy, lonžéra, zájem o složení lonžovací zkoušky. 

 6.2. Definitivní přihlášky : do 17.5.2015  do  24,oo hod elektronicky na adresu : 

voltiz.orion@seznam.cz 

Definitivní přihláška musí obsahovat jména účastníků soutěží, jejich kategorie/handicapy, jméno 

vedoucího ekipy, lonžéra, fyzioterapeuta, počet a jména koní, jména koní/lonžérů pro lonžovací 

zkoušku. 

6.3. Podmínky účasti : voltižní soutěže jsou otevřené pro všechny licencované voltižéry a koně, 

paravoltižní soutěže pro všechny cvičence s registračním průkazem ČJF. 

6.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS 

6.5. Ubytování:  ZŠ Školní, Školní 700, 147 00 Praha 4 -Braník, spacák a karimatka, cena : 100Kč/os, od 

pátku 22.5.2015 20,oo hod do soboty 23.5.2015 8,oo hod, od soboty 23.5.2015 20,oo hod do neděle 

24.5.2015 8,oo hod,  podle požadavku v předběžné přihlášce. 

Další možnosti (zajistí si každý sám) : http://www.ubytovanihome.cz/, hotel-branik.hotel.cz 

6.6. Ustájení  pro  zúčastněné koně pořadatel zajišťuje  na základě  předběžné přihlášky,od 22.5.2015  

do 24.5.2015. Cena ustájení v mobilních boxech je zpoplatněna částkou 500 Kč/den. Knížky koní 

budou vráceny po vyklizení boxu. 

6.6.1. Krmivo: pořadatel poskytne všem zúčastněným koním vodu, 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.2015. 

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 pro voltiž se koná v pátek 22. 5. 2015 v 19.00 hod v hale TJ Orion 

a  pro paravoltiž v neděli 24. 5. 2015 v 8.00 hod v hale TJ Orion. 

 

8. Poskytované služby 

8.1. Lékařskou službu zabezpečuje  Barbora Hervertová –sobota 23.5.2015 a Jitka Francová – neděle 

24.5.2015. 

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  

8.4. Zapůjčení koní pro paravoltiž po předchozí domluvě, 500Kč za skupinu (cca 6 dětí)  

9. Stravování  

Stravování pro všechny účastníky závodů formou  bufetu U Sparty (10m od areálu jezdeckého oddílu) 

a ve sportovním areálu HAMR Braník (cca 250m od areálu JO) od pátku 22.5.2015   do neděle  

24.5.2015.  

 10. Kontaktní osoba 

Kontaktní osoba po celou dobu závodů : Nora Hořická 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 pro voltiž 

v pátek 22.5.2015 do 19,oo hod, pro paravoltiž v neděli 24.5.2015 do 8:oo hod.  

11.3. Listiny pro každého závodníka či skupinu ve voltiži v požadovaném množství pro 4 rozhodčí 

povinná a volná sestava si zajišťuje vysílající oddíl. Listiny pro rozhodčí pro paravoltiž 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 7.4.2015  

11.6.2. Schválil : Za voltiž: Michaela Guznar –Růžičková  8.4.2015 

  Za paravoltiž: Jana Sklenaříková, 16.4. 2015 


