
Rozpis - Paravoltižní závody JK Počin V Ráji       9.6.2018       

 
 

1. Základní ustanovení 
 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CVN - paravoltiž 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 180609A2 
1.1.3. Název závodů: JK Počin  
1.1.4. Pořadatel: JK Počin V Ráji - spolek 
1.1.6. Datum závodů: 9.6.2018 
1.1.7. Místo konání: Dolní Počernice, areál JK Počin, ulice V Ráji 

 
1.2. Funkcionáři závodů: 

Ředitel závodů: Mgr. Tomáš Jirsák, 281931131 

Sekretář závodů: Petra Bacilková, 732876258, petra.bacilkova@volny.cz 
Kontaktní osoba: Hana Špindlerová, 605285426 
Hlavní rozhodčí: Jakub Weingartner 
Sbor rozhodčích: Vendula Titěrová 

Veronika Hozáková 
Technický delegát:  
Hlasatel: Hana Špindlerová 
Zpracovatel výsledků: Mgr. Michal Podzimek 
Lékařská služba: 
Veterinární dozor:  
 
 

Petra Bacílková 
MVDr. Jan Hlaváč, 602386788 na telefonu 

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště:   písková jízdárna,  kruh o průměru 18 m 
1.3.2. Opracoviště:   venkovní písková jízdárna, kruh o průměru 18 m 

 

2. Přihlášky a časový rozvrh 
 
2.1. Uzávěrka 

Uzávěrka přihlášek je do 7.6. 2018, 23:59 
 



2.2. Přihlášky 
 
Písemně – jkpocin.info@seznam.cz, a  v JISu na stránkách CJF 
 

2.3. Prezentace 
V kanceláři závodů od 9:00 – 9:30 hod 

 
2.4. Technická porada  

Technická porada se koná v10.00 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 9:00 – 12:00 hod 
 

 

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 TH 
3. 7. soutěž dvojic – kategorie SH 
3. 8. soutěž jednotlivců – smíšená – kategorie ZO 
3. 9. soutěž skupin SH 
V případě malého počtu soutěžících, mohou být některé kategorie sloučeny.   
 

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

skupiny 200,- Kč 
dvojice: 100,- Kč 

4.2 Věcné ceny pro všechny zúčastněné. 
 

5. Technická ustanovení 
5.1. Předpisy  

5.1.1. Závody se řídí platným paravoltižními pravidly  , STP a tímto rozpisem závodů. 
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle PJS čl. 126 
5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128  
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5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS. 
5.1.5. Sázky nejsou povoleny. 

 
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  12 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 koní na základě přihlášky – 300,- / box 

 
6.5. Ubytování, elektrické přípojky, stravování 

Ubytování pořadatel nezajišťuje 
Stravování pro všechny účastníky závodů formou bufetu. 

 
6.6. Ostatní služby 

Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště 
Parkování vozidel – před areálem JK Počin 
 

6.7. Ostatní ustanovení 
6.7.1. Hudbu na flash disku (1 oddíl jeden flash disk, skladby řádně označené),  



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. Předběžný časový harmonogram:  
 
Sobota 9.6.2018 
   
9:30  Technická porada  
10.00                 lonžovací zkouška pokud bude přihlášena 
10.15       povinné sestavy jednotlivců, skupin  
12:00-13:00  polední přestávka 
13:30  volné sestavy jednotlivců, dvojic a skupin 
15:30   závěrečný ceremoniál 

 
 
 
 

Rozpis zpracoval: Hana Špindlerová  Rozpis za ČJF schválil:  Jana Sklenaříková 


