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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  
  VE VOLTIŽI 2016 

 
 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CVN 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 923L1 
1.1.3. Název závodů: Mistrovství České republiky ve voltiži 2016 
1.1.4. Pořadatel: Voltiž Drago z.s. (ML0125) z pověření ČJF 
1.1.5. Datum závodů: 23.-25.9.2016 
1.1.6. Místo konání: Prosper Horse Ranch Čeladná, Čeladná 741, 73912 Čeladná 
1.1.7. Omezující kritéria: Dle STP ČJF pro rok 2016 

  
1.2. Funkcionáři závodů: 

Ředitel závodů: Kateřina Šrubařová 
Sekretář závodů: Ludmila Mičaníková 
Kontaktní osoba: Kateřina Šrubařová 

Tel: 777 441 105 
Hlavní rozhodčí: Michaela Guznar-Růžičková (H0389)  
Sbor rozhodčích: Dalibor Blažek (H0130)  

Jarmila Jablonská (H0052) 
Miluše Hanáková (H0006) 
Nella Gottweisová (G1567)  
Monika Eriksson (SWE) 

Technický delegát: Mgr. Adéla Svobodová (H1198) 
Hlasatel: Richard Država 
Komisař: Zuzana Školeková (H3161) 
Zpracovatel výsledků: Jaroslav Konečný 
Lékařská služba: Zdravotní a Sanitní služba RESCUE Ostrava s.r.o. / MUDr. Daniel FILIP 
Veterinární služba: MVDr. Marek Mech 
Podkovář: Ladislav Rýc  
  

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště:  Krytá hala – velká: závodní kruh o průměru 20 m (podklad je  

speciální plastový odpružený povrch určený speciálně pro jízdárny  
značky Ekorastr a 8 cm speciální písek s geotextilií) 
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1.3.2. Opracoviště:  Krytá hala – velká: závodní kruh o průměru 20 m (podklad stejný  
jako závodní kruh) 

1.3.3. Opracování:  Krytá hala – malá: 1 kruh o průměru 20 m (8 – 10 cm písek  
s geotextilií) 
Venkovní jízdárna: 2 kruhy o průměru 20 m (podklad stejný  
jako závodní kruh + odvodnění) 

 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka 
Definitivní přihlášky do 19.9.2016 do 23:59 hod. 

 
2.2. Přihlášky 

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz 
Přihlášky a kvalifikace pro MČR kontroluje, potvrzuje, zasílá a odpovídá za správnost sekretář 
vysílající oblasti ČJF.  Součástí přihlášky musí být jméno vedoucího ekipy, ten je pro celý závod 
MČR osobou pověřenou k jednání jménem oblastních soutěžících. Jmenovité, řádně vyplněné 
přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zašle sekretář v elektronické nebo tištěné 
podobě na eMail valsorim.raburs@gmail.com nebo na adresu Miroslav Šrubař, Bělá 123, 
74723 Bolatice. 
 

2.3. Veterinární přejímka 
Pátek 23.9.2016, před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady 
(průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních 
směrnic pro rok 2016. 

 

2.4. Prezentace 
Pátek 23.9.2016 do 17:30 hod. 
 

2.5. Technická porada  
Pátek 23.09.2016 v 19:00 hod v klubovně jízdárny. Nutná přítomnost vedoucích ekip! 

 
2.6. Start soutěží (zkoušek)   

 
Pátek 23.9.2016 
16,00 - 20,00 Oficiální tréninky (15 min./kůň opracovací kruh v hale, 15 min./kůň závodní kruh)  
18:00 Veterinární prohlídka  
19:00 Schůzka vedoucích ekip  
 
 

http://prihlasky.cjf.cz/
mailto:valsorim.raburs@gmail.com
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Sobota 24.9.2016 
09:00 povinné sestavy skupin kategorie junior, senior  
10:30 povinné sestavy jednotlivců junior a senior  
12:00 polední přestávka  
13:00 volné sestavy dvojic  
15:00 volné sestavy skupin kategorie junior, senior  
16:30 volné sestavy jednotlivců junior, senior  
 
Neděle 25.9.2016  
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  
 
Upozornění: Časový rozvrh a pořadí soutěží budou upřesněny na technické schůzce a mohou být dle 
potřeby změněny!  
V případě malého počtu přihlášených mohou být některé kategorie sloučeny. 

 
2.7. Sekretariát závodů 

Sekretariát pracuje v kanceláři závodů od pátku 23.9.2016 od 16:00 hod do 20:00 hod, sobota  
9:00 do 17:00 hod, neděle 10:00 do 18:00 hod.  
 

2.8. Další důležité informace 
Hudba na flash discích (jeden oddíl = jeden flash disk se všemi skladbami, které budou řádně 
označeny). 
Listiny pro každého závodníka, skupinu či dvojici v požadovaném počtu pro 6 rozhodčích:  

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.  

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.  

Jednotlivci Junior:  Povinná sestava – 4x kůň, 8x cvičení. Volná sestava – 4x kůň, 4x technika, 4x um. 
dojem.  

Dvojice:   Volná sestava – 4x kůň, 4x technika, 4x um. Dojem  
 

3. Přehled jednotlivých kol soutěží 
3.3. MČR ženy kat. Senior – 1. kolo - povinná sestava 3, volná sestava. Finále – technická + volná 

sestava - postupuje 10 nejlepších z prvního kola  
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3.4. MČR muži kat. Senior – 1. kolo - povinná sestava 3, volná sestava. Finále – technická + volná 
sestava - postupuje 10 nejlepších z prvního kola  

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

kolo - postupuje 10 nejlepších z prvního kola  
3.6. MČR muži kat. Junior A – 1. kolo - povinná sestava 2, volná sestava. Finále – stejně jako první 

kolo - postupuje 10 nejlepších z prvního kola  
3.7. MČR ženy kat. Junior B – 1. kolo - povinná sestava 2, volná sestava. Finále – stejně jako první 

kolo - postupuje 10 nejlepších z prvního kola  
3.8. MČR muži kat. Junior B – 1. kolo - povinná sestava 2, volná sestava. Finále – stejně jako první 

kolo - postupuje 10 nejlepších z prvního kola  
3.9. MČR skupin kat. Junior – 1. kolo - povinná sestava 2, volná sestava. Finále – volná sestava - 

postupuje 10 nejlepších z prvního kola  
3.10. MČR skupin kat. Senior – 1. kolo - povinná sestava 2, volná sestava. Finále – volná sestava - 

postupuje 10 nejlepších z prvního kola  
3.11. MČR dvojic – 1. kolo - volná sestava. Finále – volná sestava - postupuje 10 nejlepších z 

prvního kola  
3.12. MČR Družstev jednotlivců  

 
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.  

 
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 

Startovné pouze v případě, bude-li vypsána přátelská soutěž:  
 jednotlivci:   100,- Kč za každý start 
 skupiny J, S:   600,- Kč  
 skupiny D:   400,- Kč 
 dvojice:   200,- Kč  

 

Kategorie 1.místo 2.místo 3.místo 

Senior Ženy 4000 2000 1000 

Senior Muži 5000 3000 1500 

Junior A ženy 2500 1000 500 

Junior A muži 2500 1000 500 

Junior B ženy 2000 1000 500 

Junior B muži 2000 1000 500 

Skupiny Junior 4000 2000 1000 

Dvojice 2500 1500 1000 

Družstva 3000 2000 1000 
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Ceny – mistrovské soutěže, věnované Českou jezdeckou federací: 
 

Kategorie 1.místo 2.místo 3.místo 

Senior Ženy 2500 1500 1000 

Senior Muži 3500 2000 1500 

Junior A ženy 1500 1000 500 

Junior B ženy 1500 1000 500 

Skupiny Junior 3000 1500 1000 

Dvojice 2500 1500 1000 

Družstva 2500 1500 1000 

 
 
 

5. Technická ustanovení 
5.3. Předpisy  

5.3.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), 
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů. 

5.3.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126 
5.3.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128  
5.3.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
5.3.5. Sázky nejsou povoleny. 

 
 

5.4. Veterinární předpisy 
5.4.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), 

které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 
2016. 

5.4.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to 
včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 

5.4.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při 
veterinární prohlídce v pátek 23.9.2016 v 18:00 hod. 

5.4.4. Vyšetření krví na infekční anémii koní nesmí být starší než 6 měsíců. 
 
 

5.5. Podmínky účasti, kvalifikace 
Mistrovských soutěží se mohou účastnit pouze jezdci, lonžéři a koně, kteří mají platnou licenci 
registrovanou v ČR. 
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Soutěž jednotlivců – senioři muži a ženy  

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

závodech v sezóně 2016 a dále ve stejné sezóně dosáhnou průměrnou známku 6,2 na nejméně 
dvou závodech 

 soutěž je dvoukolová, soutěží se podle platných pravidel pro danou kategorii  
 první kolo povinná a volná sestava, druhé kolo technická a volná sestava  

 
Ve výjimečných případech může VK uznat jako nominační start i start na mezinárodních závodech.  
 

Soutěž jednotlivců – junioři A: muži a ženy 12-18let  
 hodnotí se odděleně  
 soutěže se mohou zúčastnit voltižéři, kteří mají potvrzený start nejméně na třech národních 

závodech v sezóně 2016 a dále ve stejné sezóně dosáhnou průměrnou známku 6,0 na nejméně 
dvou závodech  

 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.  
 

Soutěž jednotlivců – junioři B: muži a ženy 10-14let  
 soutěže se mohou zúčastnit voltižéři, kteří mají potvrzený start nejméně na třech národních 

závodech v sezóně 2016 a dále ve stejné sezóně dosáhnou průměrnou známku 5,8 na nejméně 
dvou závodech  

 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.  
 

Soutěž skupin – junior a senior  
 hodnotí se odděleně  
 soutěže se mohou zúčastnit ty skupiny, které mají potvrzený start nejméně na třech národních 

závodech v sezóně 2016 
 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 některé tyto kategorie sloučeny.  
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Soutěž dvojic – junior a senior  

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

nejméně třech národních závodech v sezóně 2016 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 některé tyto kategorie sloučeny.  
 
Pro všechny tyto soutěže platí, že 2. kolo je finálové.  
 

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.  
 
6. Obecné informace 

6.3. Odpovědnost pořadatele 
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a 
jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné 
úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.  
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel. 

 
6.4. Informace pro majitele psů 

Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a 
život jezdců v kolbišti a opracovišti ! 

 
6.5. Ustájení 

Ustájení: 2.400,- Kč od pátku 23.9.2016 do neděle 25.9. 2016. Podestýlka (piliny) a seno (1 
balík cca 15 kg pro koně na den) v ceně.  
Ustájení je zajištěno ve venkovních boxech o rozměrech 3x3 m a vnitřních boxech o rozměrech    
3x3,5 m. 
Průkazy koní budou vráceny po vyklizení boxu. Krmivo: pořadatel poskytne všem zúčastněným 
koním vodu, seno a podestýlku. Ostatní krmivo (oves, granule) si zajistí účastníci sami. 
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6.6. Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování: tělocvična ZŠ 100 Kč/osoba/noc (zajistí pořadatel na základě přihlášky). Ostatní 
ubytování si zajistí každý sám: www.hoteldejmon.cz 

 
6.7. Ostatní služby 

Lékařská služba  uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Veterinární služba  zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba  zajištěna proti úhradě 
Občerstvení   zajištěno v areálu závodiště po celý den formou bufetu / catering. 
Parkování vozidel  v areálu závodiště 

 
7. Partneři závodů 

Česká jezdecká federace 
Zlínská oblast ČJF 
Moravskoslezský kraj 
Město Ostrava a městský obvod Slezská Ostrava 
 

8. Schvalovací doložka 
 

Rozpis zpracoval: Kateřina Šrubařová  
     
Rozpis za VV ČJF schválil: dne 12. 8. 2016 J. Hupka  

http://www.hoteldejmon.cz/

