
JK FANY Hostěnice (MG0222) 

Rozpis jezdeckých závodů ČJF 
22. 4. 2017 

 

1. Základní ustanovení 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CVN - paravoltiž 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 170422G2 
1.1.3. Název závodů: Paravoltižní pohár 
1.1.4. Pořadatel: Fany Hostěnice (MG0222) 
1.1.5. Spolupoř. subjekt: EPONA Brno (MG0283)  
1.1.6. Datum závodů: 22. 4. 2017 
1.1.7. Místo konání: Hostěnice u Brna 
1.1.8. Omezující kritéria: V případě špatného počasí se závody konají na trenažéru 

 
1.2. Funkcionáři závodů: 

Ředitel závodů: Renata Čapková, 777555778 

Sekretář závodů: Kateřina Stejskalová, 728938991, fanyhostenice@seznam.cz 
Kontaktní osoba: Jana Sklenaříková, 777946327, fanyhostenice@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí: Martina Jansová 
Sbor rozhodčích: Jakub Weingartner 

Vendula Titěrová  
Technický delegát: --- 

Komisař na opracovišti: --- 
Hlasatel: Simona Michlová 
Zpracovatel výsledků: Martin Jech 
Lékařská služba: MUDr. Martina Jansová, 737587940 
Veterinární dozor: MVDr. Michaela Andrlíková, 775063068 
Podkovář: Tomáš Burian, 731113411 
  

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště:  venkovní jízdárna 20 x 20 m, písek 
1.3.2. Opracoviště:  venkovní jízdárna 20 x 20 m, písek 
1.3.3. Opracování:  opracoviště otevřeno  od 8:00 – 16:00 hod 

 

2. Přihlášky a časový rozvrh 
2.1. Uzávěrka 

Uzávěrka přihlášek je do 17. 4. 2017, 23:59 
Uzávěrka rezervace boxů je do 17. 4. 2017, 23:59 

 
2.2. Přihlášky 

Přes jezdecký informační systém ČJF: https://www.jezdectvi.org/zavody 
Elektronické přihlášky od pozvaných hostů posílat na: fanyhostenice@seznam.cz 

 
2.3. Prezentace 

V kanceláři závodů od 8:00 – 9:00 hod 
 

https://www.jezdectvi.org/zavody
mailto:fanyhostenice@seznam.cz
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2.4. Technická porada  
Technická porada se koná v 9:30 v kanceláři závodů 
 

2.5. Start soutěží (zkoušek)   
Soutěž č. 1 – 10:00 hod 
Všechny další soutěže následně po sobě 
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozpis podle počtu přihlášených. 

 
2.6. Sekretariát závodů 

Sekretariát závodů pracuje v sobotu od 8:30 – 18:00 hod 
 

2.7. Další důležité informace 
 

3. Přehled jednotlivých kol soutěží 
3. 1. soutěž jednotlivců - mužů – kategorie LH 
3. 2. soutěž jednotlivců - žen – kategorie LH 
3. 3. soutěž jednotlivců - mužů - kategorie MH 
3. 4. soutěž jednotlivců - žen - kategorie MH 
3. 5. soutěž jednotlivců - smíšená(muži, ženy společně) – kategorie TH1 
3. 6. soutěž jednotlivců - smíšená(muži, ženy společně) – kategorie TH2 
3. 7. soutěž jednotlivců – smíšená – kategorie ZO 
3. 8 soutěž dvojic – kategorie SH 
3. 9. soutěž dvojic – kategorie MTH 
3. 10. soutěž dvojic – kategorie LH 
3. 11. soutěž dvojic – kategorie ZO 
3. 12. soutěž skupin  
V případě malého počtu soutěžících, mohou být některé kategorie sloučeny.   
 

4. Soutěže, zápisné a ceny 
4.1 Startovné:  jednotlivci: 50 Kč 

dvojice:       100,- Kč 
skupiny:      200,- Kč 

4.2 Věcné ceny pro prvních všechny umístěné, floty dle PSJ 
 

5. Technická ustanovení 
5.1. Předpisy  

5.1.1. Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, 
STP a tímto rozpisem závodů. 

5.1.2. Účastníci budou dekorováni dle PJS čl. 126 
5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128  
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS. 
5.1.5. Sázky nejsou povoleny. 
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5.2. Veterinární předpisy 

5.2.1. Účast na závodech se řídí platnými veterinárními předpisy pro přesun sportovních 
koní pro letošní rok, veterinární přejímka probíhá před vyložením koní, během 
prezentace jezdců. 

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

5.2.3. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu 
závodů pro případnou kontrolu SVS. 

5.2.4. Veterinární přejímka koní se nekoná  
 

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

6. Obecné informace 
6.1. 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 / ukázky (tedy i za případné úrazy) je dle VPJS odst. 118 plně odpovědný 
přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich rodiče. 

 
6.2. Úhrady a platby 

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel 
 

6.3. 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 ! 

 
6.4. Ustájení 

Ustájení pořadatel zajišťuje na základě závazné přihlášky. 
 

6.5. Ubytování, elektrické přípojky, stravování 
Ubytování pořadatel zajišťuje na základě přihlášky na MŠ Hostěnice, spacák a 
karimatka, cena: 100Kč/os. 
Připojení na elektrický proud je možné, za poplatek 100Kč/den 
Stravování pro všechny účastníky závodů formou bufetu JK Fany.  
Guláš + chléb: 60Kč/porce. Je nutno vyznačit na přihlášce. 

 
6.6. 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 
Parkování vozidel – v areálu klubu 
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6.7. Ostatní ustanovení 

6.7.1. Hudbu na flash disku (1 oddíl jeden flash disk, skladby řádně označené), 
odevzdejte pro voltiž v sobotu 22.4. 2017 do 9:00 hod v kanceláři závodů 

6.7.2. Listiny pro každého závodníka či skupinu ve voltiži v požadovaném množství pro 
3 rozhodčí povinná a volná sestava zajišťuje pořadatel.  

6.7.3. Půjčení koně: 300,-Kč/oddíl 
6.7.4. Předběžný časový harmonogram:  

 
Sobota 22.4. 2017 
9:00  klasifikace handicapu 
9:30  technická porada 
9:50 lonžovací zkouška (jen v případě nutnosti - vyznačte na přihlášce) 
10:00   povinné sestavy jednotlivců, skupin  
12:00-13:00  polední přestávka 
13:00  volné sestavy jednotlivců, dvojic a skupin 
15:30   závěrečný ceremoniál 

 
 

7. Schvalovací doložka 
 
 
 
 

Rozpis zpracoval:   Renata Čapková   
 
Rozpis za voltižní komisi ČJF schválil:   Jana Sklenaříková 


