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Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz 
 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CPEVN – paravoltiž 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 180407B1 
1.1.3. Název závodů: Paravoltižní pohár 
1.1.4. Pořadatel: JK Všetice (MB0216) 
1.1.5. Datum závodů: 7.4.2018 
1.1.6. Místo konání: Všetice 
1.1.7. Omezující kritéria: -  

 
 

  
1.2. Funkcionáři závodů: 

 
Ředitel závodů: Vladimír Malák, 602 237 077 
Sekretář závodů: Karolina Mikšíková, 736 656 224 
Kontaktní osoba: Jana Janečková, 736 644 427 
Hlavní rozhodčí: Vendula Titěrová 
Sbor rozhodčích: Veronika Hozáková, Markéta Černíková 
Hlasatel: Petr Forgáč 
Zpracovatel výsledků: Daniel Ženíšek 
Lékařská služba: Martina Oppltová, 775 969 193 
Veterinární dozor: MVDr. Aleš Kot, 603 922 861 
Podkovář: Vladimír Bouša, 774 024 425 

 
 

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště:  hala 21x55, písek s geotextílií 
1.3.2. Opracoviště:  venkovní jízdárna 45x55 m, písek s geotextílií 
1.3.3. Opracování:  opracoviště otevřeno od 8:00 -16:00 hod. 

 
 

2. Přihlášky a časový rozvrh 
2.1. Uzávěrka – Uzávěrka přihlášek je do 1. 4. 2018, 23:59 
 
 
2.2. Přihlášky 

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz 
 

2.3. Prezentace – V kanceláři závodů od 8:00 -9:00 hod. 

 

2.4. Technická porada – TP se koná v 9:30 v kanceláři závodů. 

http://prihlasky.cjf.cz/
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2.5. Start soutěží (zkoušek) 
Soutěž č. 1 – 10:00 hod. Všechny další soutěže navazují. 

 
2.6. Sekretariát závodů    

Sektretariát 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 – katagorie 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 
3.9. soutěž skupin 
3.10. soutěž začátečníků dětí na barelu 

 

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

dvojice – 100 Kč 
skupiny – 200 Kč 

       Věcné ceny pro všechny umístěné, floty dle PJS. 
 
5. Technická ustanovení 

5.1. Předpisy  
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), 

Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů. 
5.1.2. Účastníci budou dekorování 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 
příslušný rok. 

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 a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 
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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! Volný pohyb psů bude sankciován pokutou 1000 Kč. 

 
6.3. Ustájení 

Cena boxu pátek – sobota 500 Kč, využití boxu přes den 300 Kč. 
 

6.4. Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování v omezeném množství je možno objednat na mailu produkcni@vsetice.cz. Cena za 
noc na vícelůžkovém pokoji je 400 Kč/osoba bez snídaně. 

 
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 
 

6.6 Ostatní ustanovení 
6.6.1. Hudbu na flash disku (1 oddíl jeden flash disk, skladby řádně označené), odevzdejte pro 
voltiž v sobotu 7. 4. 2018 do 9:00 v kanceláři závodů. 
6.6.2. Listina pro každého závodníka či skupinu ve voltiži v požadovaném množství pro 3 
rozhodčí povinná a volná sestava zařizuje pořadatel. 
6.6.3. Předběžný časový harmonogram: 
 Sobota 7.4.2018 
   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 

 
 

Rozpis zpracoval: Karolina Mikšíková   
Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý 25.2.2017 
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