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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI 
 

 
1. Základní ustanovení. 

1.1. Základní informace  
 

1.1.1. Kategorie závodů: CVN–MČR (hala) 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 170922L1 
1.1.3. Název závodů: MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI 
1.1.4. Pořadatel: ML0052 Tělovýchovná jednota voltiž Tlumačov, z. s.   

z pověření ČJF  
 

1.1.5. Datum závodů: 22. 09. 2017 - 24. 09. 2017 
1.1.6. Místo konání: Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o., Dolní 115,  

763 62 Tlumačov 
1.1.7. Omezující kritéria: Dle STP ČJF pro rok 2017 

 
  

1.2. Funkcionáři závodů: 
 

Ředitel závodů: Mgr. Oldřich Zdařil, tel. 737 610 221, e-mail: olis@centrum.cz 
Sekretář závodů: Libuše Hablovičová, 603 732 402,  

e-mail: liba.hablovicova@seznam.cz 
Kontaktní osoba: Libuše Hablovičová 
Hlavní rozhodčí: Michaela Guznar Růžičková (H0389) 
Sbor rozhodčích: Krisztina Bence (HUN) 
 Bc. Aneta Adámková (G2058) 
 Miluše Hanáková (H0006) 
 Dalibor Blažek (H0130) 
 Nella Gottweisová (G1567) 
Technický delegát: Mgr. Adéla Svobodová (H1198) 
Stewardi: Mgr. Jana Sklenaříková (G0706) 
Hlasatel: Nela Mikesková 
Zpracovatel výsledků: Jaromír Konečný 
Lékařská služba: Radomír Chmela - Záchranná služba Kroměříž 
Veterinární služba: MVDr. Libor Hlačík 
Podkovář: Jiří Gazdoš 
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1.3. Technické parametry 
1.3.1.  Kolbiště:   Hala, 1 kruh o průměru 20 m, písek + geotextilie 
1.3.2.  Opracoviště:  Hala, 1 kruh o průměru 20 m, písek + geotextilie 
1.3.3.  Opracování:  venkovní jízdárna, naproti haly, písek 

 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka 
Uzávěrka přihlášek je do 18. 09. 2017 do 23:00 hod. 

 
2.2. Přihlášky 

Přihlášky a kvalifikace pro MČR kontroluje, potvrzuje a odpovídá za správnost sekretář vysílající 
oblasti ČJF. Jmenovité, řádně vyplněné přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců, koní a subjektů a 
údajů o kvalifikaci zasílejte sekretáři oblastí. Ti je následně do termínu uzávěrky přihlášek zašlou 
pořadateli MČR a přihlásí jezdce přes JIS on-line přihlášení. Součástí přihlášky musí být jméno 
vedoucího ekipy, ten je po celý závod MČR osobou pověřenou k jednání jménem oblastních 
soutěžících.  
Přihlášky do přátelské soutěže přes online přihláškový systém ČJF: 

https://www.jezdectvi.org/zavody 
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit přihláškou e-mailem na kontaktní 
osobu) 
 

2.3. Veterinární prohlídka 
Pátek 22.9.2017, 18:00 Veterinární prohlídka 
 

2.4. Prezentace 
22. 09. 2017 od 15:00 v kanceláři závodů, nejpozději však 22. 09. 2017 do 18:00 hod. před 
začátkem veterinární prohlídky koní 

 

2.5. Technická porada  
Proběhne v pátek 22. 09. 2017 v 18:30 hod. (po ukončení veterinární prohlídky koní) v kanceláři 
závodů (jídelna ZH Tlumačov). Povinná přítomnost vedoucích ekip. 
 

2.6. Předběžný časový harmonogram (start soutěží) 
Pátek 22. 9. 2017 
17:30-20:30 Oficiální tréninky (10 min./kůň opracovací kruh v hale, závodní kruh – pouze vodění koní) 
18:00  Veterinární prohlídka  
18:30  Technická porada vedoucích ekip v kanceláři závodů (jídelna ZH Tlumačov) 
 

Sobota 23. 9. 2017 
 8:00 - povinné sestavy skupin kategorie junior a senior (mistrovská + přátelská soutěž) 
 9:30 - povinné sestavy jednotlivců kategorie děti, junior a senior (mistrovská + přátelská soutěž) 
následně - volné sestavy dvojic (mistrovská + přátelská soutěž) 
následně - přestávka  
13:00 - volné sestavy skupin kategorie junior a senior (mistrovská + přátelská soutěž) 
13:45 – povinné a volné sestavy skupin kategorie D (přátelská soutěž) 
15:00 - volné sestavy jednotlivců kategorie junior a senior (mistrovská + přátelská soutěž) 

https://www.jezdectvi.org/zavody
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Neděle 24. 9. 2017 
10:00 - povinné a technické sestavy jednotlivců kategorie junior a senior (finále mistrovské soutěže) 
11:30 - volné sestavy dvojic (finále mistrovské soutěže) 
následně - přestávka  
13:00 - volné sestavy skupin kategorie junior a senior (finále mistrovské soutěže) 
14:00 - volné sestavy jednotlivců kategorie junior a senior (finále mistrovské soutěže)  
17:00 - Vyhlášení výsledků 

  
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 
Pracuje od pátku 22. 09. 2017 od 15:00 hod. v areálu ZH Tlumačov. 
 

2.8. Další důležité informace 
 
Hudba na flash discích (každý oddíl jeden disk s řádně označenými skladbami) - odevzdá vedoucí ekipy 
spolu s listinami a průkazy koní při příjezdu! 
 
Listiny pro každého závodníka, skupinu či dvojici v požadovaném počtu pro 6 rozhodčích:  
Skupiny J a S:   Povinná sestava – 2x kůň, 4x cvičení. Volná sestava pro 1. kolo – 2x kůň, 2x  

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

Skupiny D (3 rozhodčí): Povinná sestava – 3x cvičení. Volná sestava - 2x technika, 1x um. dojem. 
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.  

Jednotlivci děti: Povinná sestava – 2x kůň, 4x cvičení. 
Dvojice:   Volná sestava – 4x kůň, 4x technika, 4x um. dojem. 
 

 
3. Přehled jednotlivých kol soutěží 

3.1. MČR ženy kat. senior – 1. kolo povinná sestava 3, volná sestava. Finále – technická + volná 
sestava, postupuje 10 nejlepších z 1. kola  

3.2. MČR muži kat. senior – 1. kolo povinná sestava 3, volná sestava. Finále – technická + volná 
sestava, postupuje 10 nejlepších z 1. kola 

3.3. MČR ženy kat. junior A – 1. kolo povinná sestava 2, volná sestava. Finále – stejně jako 1. kolo,  
postupuje 10 nejlepších z 1. kola 

3.4. MČR muži kat. junior A – 1. kolo povinná sestava 2, volná sestava. Finále – stejně jako 1. kolo,  
postupuje 10 nejlepších z 1. kola  
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3.5. MČR ženy kat. junior B – 1. kolo povinná sestava 2, volná sestava. Finále – stejně jako 1. kolo,  
postupuje 10 nejlepších z 1. kola  

3.6. MČR muži kat. junior B – 1. kolo povinná sestava 2, volná sestava. Finále – stejně jako 1. kolo,  
postupuje 10 nejlepších z 1. kola  

3.7. MČR skupin kat. senior – 1. kolo povinná sestava 3, volná sestava. Finále – volná sestava, 
postupuje 10 nejlepších z 1. kola 

3.8. MČR skupin kat. junior – 1. kolo povinná sestava 2, volná sestava. Finále – volná sestava, 
postupuje 10 nejlepších z 1. kola  

3.9. MČR dvojic kat. senior – 1. kolo volná sestava. Finále – volná sestava, postupuje 10 nejlepších 
z 1. kola  

3.10. MČR dvojic kat. junior – 1. kolo volná sestava. Finále – volná sestava, postupuje 10 nejlepších 
z 1. kola  

3.11. MČR družstev jednotlivců  
3.12. Ženy kat. senior – povinná sestava 3, volná sestava (přátelská soutěž) 
3.13. Muži kat. senior – povinná sestava 3, volná sestava (přátelská soutěž) 
3.14. Ženy kat. junior A – povinná sestava 2, volná sestava (přátelská soutěž) 
3.15. Muži kat. junior A – povinná sestava 2, volná sestava (přátelská soutěž) 
3.16. Ženy kat. junior B – povinná sestava 2, volná sestava (přátelská soutěž) 
3.17. Muži kat. junior B – povinná sestava 2, volná sestava (přátelská soutěž) 
3.18. Jednotlivci děti – povinná sestava 1 (přátelská soutěž) 
3.19. Skupiny kat. senior – povinná sestava 3, volná sestava (přátelská soutěž) 
3.20. Skupiny kat. junior – povinná sestava 2, volná sestava (přátelská soutěž) 
3.21. Skupiny kategorie D – povinná sestava D, volná sestava (přátelská soutěž) 
3.22. Dvojice kat. senior – volná sestava (přátelská soutěž) 
3.23. Dvojice kat. junior – volná sestava (přátelská soutěž) 

 
V případě startu v mistrovské soutěži na dvou koních postupuje závodník do finále pouze na koni, na 
kterém bude mít z 1. kola lepší výsledek. 
Přátelské soutěže jsou určeny pro soutěžící, kteří nesplnili podmínky účasti MČR dle STP a pro soutěžící ze 
zahraničí. 

 
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 

  
Ceny věnované Českou jezdeckou federací – mistrovské soutěže 
 

Kategorie 1. místo 2. místo 3. místo 

Senior 2000 1200 800 

Junior A 2000 1200 800 

Junior B 2000 1200 800 

Dvojice junior 3000 1500 1000 

Skupina junior 3000 1500 1000 

Skupina senior 3000 1500 1000 

Družstva 2500 1500 1000 
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Ceny věnované pořadatelem – mistrovské soutěže 
 

Kategorie 1. místo 2. místo 3. místo 

Senior 1000 700 500 

Junior A 1000 700 500 

Junior B 1000 700 500 

Dvojice junior 1000 700 500 

Skupina junior 1000 700 500 

Skupina senior 1000 700 500 

Družstva 1000 700 500 

 
 
Startovné (pouze přátelská soutěž): jednotlivci 100,- Kč za každý start    
     skupiny senior a junior 600,- Kč 
     skupiny D 400,- Kč    
     dvojice 200,- Kč 
 
V přátelské soutěži budou účastníci dekorováni dle VP čl. 126 a obdrží upomínkové předměty. 
 

5. Technická ustanovení 
5.1. Předpisy  

5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), 
Pravidly voltiže (platnost od 01. 04.2017), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem 
závodů. 

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

 

5.2. Veterinární předpisy 
5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí 

obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2017. 
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. Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 

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

5.3. Podmínky účasti, kvalifikace 
 

Viz Sportovně–technické podmínky MČR ČJF – 2017. 
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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 (tedy i za případné 
úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.  
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel. 

 
6.2. 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! 

 
6.3. Ustájení 

Ustájení pořadatel zajišťuje na základě přihlášky. 
Box – cena 300,- Kč/den (= 900,- Kč od pátku do neděle). Podestýlka (sláma) a seno v ceně.  
Průkazy koní budou vráceny po kontrole kompletního vyčištění boxů před odjezdem.  

 
6.4. Ubytování, elektrické přípojky 

Ubytování pořadatel zajišťuje na základě přihlášky: 
Tělocvična ZŠ Tlumačov – cena 50,- Kč/os/noc (pouze od pátku 19:00 do neděle 10:00)  
Další ubytování (zajišťuje si každý sám): 
http://www.ubytovnaoaza.cz  
http://www.komplexmorava.cz/ 
Elektrické přípojky pořadatel nezajišťuje. 

 
6.5. 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  
Stravování účastníků  Snídaně si mohou účastníci zakoupit v bufetu. Pořadatel zajišťuje na 

základě přihlášky obědy a večeře (od páteční večeře do nedělního oběda). 
Cena obědů i večeří je stejná - pro dospělé – 80,- Kč, pro děti 70,- Kč 
prosím vyznačit v přihlášce!!!  

Parkování vozidel  v areálu závodiště na vyhrazeném parkovišti 

 
7. Partneři závodů: 

Česká jezdecká federace 
Zlínská oblast ČJF 
Zlínský kraj 
Obec Tlumačov 
 

8. Schvalovací doložka 
 
Rozpis zpracoval: Mgr. Oldřich Zdařil   Rozpis schválil VV ČJF: dne 24.8.2017 
  
 

http://www.ubytovnaoaza.cz/

