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2.9.2017 

 
 

 

Přihláška na závody: www.jezdectvi.org 
 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CVN 
1.1.2. Číslo závodů ČJF:  170902H2 
1.1.3. Název závodů: Letní závody ve voltiži 
1.1.4. Pořadatel: MH 0051 TJ Slovan Frenštát p.R., z.s.  
1.1.5. Datum závodů: 2.9.2017 
1.1.6. Místo konání: Jezdecký areál Na Nivách, Tichá 557, 742 74 

  
1.2. Funkcionáři závodů: 

 
Ředitel závodů: JUDr. Čeněk Šrubař – 603 733 154 
Sekretář závodů: Mgr. Adéla Svobodová  - 603 511 342 
Kontaktní osoba: Ondřej Svoboda – 603 931 668, info@tjslovan.cz 
Hlavní rozhodčí: Michaela Guznar Růžičková(H0389) 
Sbor rozhodčích: Dalibor Blažek (H0130), Lenka Holinková (H1443), Miluše Hanáková 

(H0006), Kateřina Hořejší (H4273) 
Zpracovatel výsledků: Jaromír Konečný  
Lékařská služba: Luděk Kletenský  
Veterinární dozor: MVDr. Kateřina Partschová  

 
1.3. Technické parametry 

1.3.1. Kolbiště:  Krytá jezdecká hala, 20 x 20 m, písek s geotextílií 
1.3.2. Opracoviště:  Krytá jezdecká hala, 20 x 20 m písek s geotextílií 
1.3.3. Opracování:  Venkovní jízdárna 65 x 35 m, písek s geotextílií  

 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka přihlášek do 26.8.2017 
 

2.2. Přihlášky 

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: www.jezdectvi.org 
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody) 

 
2.3. Prezentace  

Prezentace účastníků závodů se koná v sobotu 2.9.2017  8 hod v kanceláři závodů 
 

2.4. Technická porada  
               Technická porada – voltiž – se koná v sobotu 2.9.2017  v 8:30 hod v kanceláři závodů. 
 

2.5. Start soutěží  
8:00 veterinární prohlídka  
8:30 technická porada 
9:15 lonžovací zkouška – jen v případě potřeby  
9:30 povinné sestavy jednotlivců  
11:00 povinné sestavy skupin junior a senior povinné a následně volné sestavy skupin kategorie D 
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12:30 - 13:30 přestávka  
13:30 volné sestavy dvojic následně volné sestavy jednotlivců, skupin kategorie junior a senior  
17:00 závěrečný ceremonial 
Upozornění: Časový rozvrh a pořadí soutěží budou upřesněny na technické schůzce a mohou být dle 
potřeby změněny! 
 
2.6. Sekretariát závodů 

Sekretariát pracuje v kanceláři závodů od 7:30 h 
 
3. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 
3.1. Soutěže  

3.1.1. Soutěž jednotlivců - ženy kategorie senior – povinná sestava  + volná sestava  
3.1.2. Soutěž jednotlivců - muži kategorie senior – povinná sestava + volná sestava  
3.1.3. Soutěž jednotlivců - muži kategorie junior A - povinná sestava 2 + volná sestava  
3.1.4. Soutěž jednotlivců - ženy kategorie junior A – povinná sestava 2 + volná sestava  
3.1.5. Soutěž jednotlivců - muži kategorie junior B – povinná sestava 2 + volná sestava  
3.1.6. Soutěž jednotlivců - ženy kategorie junior B – povinná sestava 2 + volná sestava  
3.1.7. Soutěž jednotlivců děti – povinná sestava 1  
3.1.8. Soutěž skupin - kategorie junior – povinná sestava 2 + volná sestava  
3.1.9. Soutěž skupin - kategorie senior – povinná sestava 3 + volná sestava  
3.1.10. Soutěž skupin kategorie D – povinná sestava D + volná sestava  
3.1.11. Soutěž dvojic kategorie junior 
3.1.12. Soutěž dvojic kategorie senior 
 

3.2. Startovné  
- jednotlivci: 150,- Kč  
- skupiny junior a senior: 600,- Kč  
 - skupiny D: 400,- Kč   
- dvojice: 300,- Kč 
3.3.  V případě malého počtu startujících v jednotlivých soutěžích (méně než tři) budou soutěže 
sloučeny s nejbližší odpovídající kategorií. 
 
4.1. Předpisy  

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

4.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126 
4.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128  
4.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
4.1.5. Sázky nejsou povoleny. 

 
4.2. Veterinární předpisy 

4.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), 
které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro 
příslušný rok. 

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

4.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 
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4.2.4. Vyšetření krví na infekční anémii koní nesmí být starší než 6 měsíců 
 
5. Obecné informace 
5.0. 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. 

5.1. 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 ! 

5.2. Ustájení 
Ustájení pro zúčastněné koně pořadatel zajišťuje na základě závazné předběžné přihlášky (viz 
bod 2.1), od 1.9.2017 do 2.9.2017. Cena ustájení je zpoplatněna částkou 500 Kč sobota, 
případně + 300 Kč pátek-sobota. 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. 

5.3. Ubytování, elektrické přípojky 
5.3.1. Pořadatel zajišťuje ubytování v tělocvičně: Sokol Frenštát, , spacák a karimatka, cena :70 
Kč/os/noc, od pátku 1.9.2017.2016 20,oo hod do soboty 2.9.2017  8,oo hod, podle požadavku v 
přihlášce. V omezeném množství v chatkách v areálu 200 Kč/os/noc.  
5.3.2. Další možnosti (zajistí si každý sám): http://www.frenstat.info/ - ubytování  
5.3.3. Připojení na el.proud je možné, za poplatek 100Kč/den 

5.4. Hudba  
Hudba na USB flash – každý oddíl jeden disk s řádně označenými skladbami 

5.5. Listiny  
Listiny pro každého závodníka, skupinu či dvojici v požadovaném počtu pro 4 rozhodčích:  
• Skupiny Povinná sestava – 1x kůň, 3x cvičení, Volná sestava – 1x kůň, 2x technika, 1x um. dojem  
• Jednotlivci senior Povinná sestava 1x kůň, 3x cvičení, Volná sestava – 1x kůň, 2x technika, 1x um. 
dojem.  
Jednotlivci junior Povinná sestava – 1x kůň, 3x cvičení, Volná sestava – 1x kůň, 2x technika, 1x um. 
dojem.  
• Dvojice Volná sestava – 1x kůň, 2x technika, 1x um. dojem.  
• Skupiny „D“ – povinná sestava -  3x cvičení, volná sestava 2x technika, 1x um.dojem   
• Jednotlivci děti – 1x kůň, 3 x cvičení 

5.6.    
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 – na louce za areálem  
 
6. Schvalovací doložka 

Rozpis zpracoval: Adéla Svobodová  
 
Rozpis za OV ČJF schválil: Michaela Guznar Růžičková 


