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Přihláška na závody: https://www.jezdectvi.org 
 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CVN 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 180623E3 
1.1.3. Název závodů: Voltižní závody Chomutov 
1.1.4. Pořadatel: JK PZOO Chomutov, spolek, Přemyslova 259, Chomutov 
1.1.5. Datum závodů: 23.6.2018 
1.1.6. Místo konání: Krytá jezdecká hala PZOO Chomutov (sjezd ze silnice č. 13) 

 
1.2. Funkcionáři závodů: 

Ředitel závodů: Blanka Peterková (blambule@seznam.cz, 733 323 772) 
Sekretář závodů: Jaroslava Peksová 
Kontaktní osoba: Monika Panská (monulew@seznam.cz,737 536 678)  
Hlavní rozhodčí: Michaela Guznar Růžičková (H0389) 
Sbor rozhodčích: Miluše Hanáková (H0006), Dalibor Blažek (H0130),  

Jarmila Jablonská (H0052) 
Hlasatel: Bořivoj Hlad 
Zpracovatel výsledků: Jaromír Konečný 
Lékařská služba: Dana Georgieová, Šárka Saloňová  
Veterinární dozor: MVDr. Vladimíra Habětínová 
Podkovář: Pořadatel nezajišťuje 

 
1.3. Technické parametry 

1.3.1. Kolbiště:  krytá hala, kruh o průměru 20m s pískovým povrchem 
1.3.2. Opracoviště:  V hale 20 x 20m, venkovní písková jízdárna 30 x 70m 

 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka 
Uzávěrka přihlášek je do 17.6.2018 23:59 hod. 

 
2.2. Přihlášky 

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

 
2.3. Prezentace 

             Při příjezdu, nejpozději však 22.6. 2018 do 17:15 hod před začátkem veterinární přejímky koní 
 

2.4. Technická porada  
Proběhne v pátek 22.6.2018 v 18:00 v klubovně JK PZOO. 

 
2.5. Předběžný časový harmonogram: 

Pátek: 
17:30 Veterinární prohlídka    
18:00 Technická porada 
17:00 – 21:00 Tréninky 

mailto:blambule@seznam.cz
mailto:monulew@seznam.cz,737
https://www.firmy.cz/detail/12824787-mvdr-vladimira-habetinova-chomutov.html
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Sobota: 
Časový rozvrh soutěží: 
  9:00 povinné sestavy jednotlivců 
11:00 povinné a volné sestavy skupin kategorie D  
           následně povinné sestavy skupin junior a senior 
12:30-13:30 přestávka 
13:30 volné sestavy dvojic 
 Následně volné sestavy jednotlivců, skupin kategorie junior a senior 
17:00 závěrečný ceremoniál 
 
Upozornění: Časový rozvrh a pořadí soutěží budou upřesněny na technické poradě a mohou 
být dle potřeby změněny! V případě malého počtu přihlášených mohou být některé 
kategorie sloučeny. 
   

2.6. Sekretariát závodů 
Od pátku 22.6.2018 od17:00 hodin v kanceláři závodů  
 

3. Přehled jednotlivých kol soutěží 
1. Soutěž jednotlivců – ženy kategorie senior – technická sestava + volná sestava 
2. Soutěž jednotlivců – muži kategorie senior – technická sestava + volná sestava 
3. Soutěž jednotlivců – ženy kategorie junior A – povinná sestava 2 + volná sestava 
4. Soutěž jednotlivců – muži kategorie junior A – povinná sestava 2 + volná sestava 
5. Soutěž jednotlivců – ženy kategorie junior B – povinná sestava 2 + volná sestava 
6. Soutěž jednotlivců – muži kategorie junior B – povinná sestava 2 + volná sestava 
7. Soutěž jednotlivců – děti – povinná sestava 1 
8. Soutěž skupin - kategorie senior – povinná sestava 3 + volná sestava 
9. Soutěž skupin - kategorie junior – povinná sestava 2 + volná sestava 
10. Soutěž skupin - kategorie D – povinná sestava + volná sestava 
11. Soutěž dvojic senior – volná sestava 
12. Soutěž dvojic junior – volná sestava 

 
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 

Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty dle VP čl. 127 
Startovné: jednotlivci děti 150,- Kč za každý start  

jednotlivci junior A,B 200,- Kč za každý start  
jednotlivci senior 250,- Kč za každý start  
skupiny senior a junior 1 200,- Kč  
skupiny D 150,- Kč/člena ve skupině max. 900,- Kč/skupina  
dvojice junior 400,- Kč  
dvojice senior 500,- Kč 

 
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 01.04.2018) Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem 
závodů. 

5.1.2. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
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5.1.3. 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. 
 

Vyšetření krví 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 (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 
Psi nejsou povoleni. 

 
6.3. Ustájení 

Ustájení pořadatel zajišťuje na základě přihlášky: 
Box: cena 600,- Kč/den. Knížka koně bude vrácena po vyklizení boxu. 
 

6.4. Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování pořadatel zajišťuje na základě přihlášky v tělocvičně – 150 Kč/os. 
Další možnosti ubytování: www.kamencovejezero.cz, www.penzionsport.mypage.cz, 
www.ubytovnadelta.cz (pořadatel nezajišťuje) 

 
6.5. Hudba  

Na USB flash – každý oddíl jeden disk s řádně označenými skladbami. 
 

6.6. Listiny 
Listiny pro každého závodníka, skupinu či dvojici v požadovaném počtu pro 4 rozhodčí. 
Jednotlivci senior: Technická sestava - 1x kůň, 2x technické cviky, 1x umělecký dojem;  

       Volná sestava - 1x kůň, 2x technika, 1x um. dojem  
Jednotlivci junior: Povinná sestava - 1x kůň, 3x cvičení;  

         Volná sestava - 1x kůň, 2x technika, 1x umělecký dojem  
              Skupiny senior a junior: Povinná sestava - 1x kůň, 3x cvičení;  
                                                         Volná sestava - 1x kůň, 2x technika, 1x um. dojem  
              Dvojice senior a junior: Volná sestava - 1x kůň, 2x technika, 1x um. dojem  

 Jednotlivci děti: 1x kůň, 3x cvičení  
 Skupiny D: 4x cvičení 
 

http://www.kamencovejezero.cz/
http://www.penzionsport.mypage.cz/
http://www.ubytovnadelta.cz/
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6.7. 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, restaurace u Pratura 
Parkování vozidel – na vyhrazeném prostranství 

 
7. Schvalovací doložka 
 

Rozpis zpracoval:   Kateřina Dušková      
  
Rozpis za OV ČJF schválil:  Jaroslava Vávrová, dne 24.5.2018  
 

     
 


