
JK FANY HOSTĚNICE  
Rozpis jezdeckých závodů ČJF  

MČR v paravoltiži 5. - 6. 10. 2019 

 
1. Základní ustanovení 

 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CPEVN-MČR 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 191004G1 
1.1.3. Název závodů: Mistrovství České republiky v paravoltiži 
1.1.4. Pořadatel: JK FANY Hostěnice (MG0222) z pověření ČJF 
1.1.5. Spolupoř. subjekt: EPONA Brno (MG0283)  
1.1.6. Datum závodů: 5.-6. 10. 2019 
1.1.7. Místo konání: Jezdecký areál Veterinární Univerzity Brno,  

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno-Královo Pole 
1.1.8. Omezující kritéria: Dle STP ČJF pro rok 2019 

 
1.2. Funkcionáři závodů: 

Ředitel závodů: Jana Sklenaříková, 777946327 
Sekretář závodů: Kateřina Stejskalová, 728938991, fanyhostenice@seznam.cz 
Kontaktní osoba: Renata Čapková, 777946327, fanyhostenice@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí: Jakub Weingärtner (G2790) 
Sbor rozhodčích: Vendula Titěrová (H3161) 

Markéta Černíková Švábenská (J05ZS) 
Technický delegát: Jana Sklenaříková (G0706) 
Komisař na opracovišti: --- 
Hlasatel: Peter Forgáč 
Zpracovatel výsledků: Oskar Michl 
Lékařská služba: MUDr. Martina Jansová, 737587940, RZP Brno 
Veterinární služba: MVDr. Michaela Andrlíková, 775063068 
Podkovář: Tomáš Burian, 731113411 
  

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště:  krytá hala, kruh 20 x 20 m, písek + geotextilie 
1.3.2. Opracoviště:  krytá hala, kruh 20 x 20 m, písek + geotextilie, 

venkovní jízdárna 20 x 20 m, písek 
1.3.3. Opracování:  opracoviště otevřeno sobota 8–18 hod, neděle 8–13 hod 

 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka 
Uzávěrka předběžných přihlášek je do 15.9. 2019, 23:00 
Uzávěrka definitivních přihlášek je do 29.9. 2019, 23:00 
Uzávěrka rezervace boxů je do 29.9. 2019, 23:00 
Jmenovitá přihláška musí obsahovat jména účastníků mistrovské soutěže, jejich handicapy, jméno 
vedoucího ekipy, lonžéra, fyzioterapeuta, počet a jména koní. Dále jména účastníků přátelských 
soutěží, jména koní pro tyto soutěže (pokud jsou jiní než v mistrovské soutěži). 
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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 Jezdecký informační systém ČJF:  
https://www.jezdectvi.org/zavody 
 

2.3. Veterinární přejímka 
sobota 5. 10. 2019 v 10:30 v jezdecké hale VFÚ. Před vyložením koní je nutno odevzdat 
příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro 
přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2018, kontrola dokladů musí být provedena 
před vyložením koně. 
 

2.4. Prezentace 
V kanceláři závodů 5. 10. 2019 od 9:00 – 10:00 hod 

 
2.5. Technická porada  

Technická porada se koná v 10:00 v kanceláři závodů 
 

2.6. Start soutěží (zkoušek)   
Soutěž č. 1 – 11:00 hod 
Všechny další soutěže následně po sobě. 
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozpis podle počtu přihlášených. 

 
2.7. Sekretariát závodů 

Sekretariát závodů pracuje v sobotu od 8:30 – 18:00 hod, v neděli od 8:30 – 13:00 hod 
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Předběžný časový harmonogram:  
 
Sobota 5. 10. 2019 

   9:00 – 10:00  prezence závodníků 
10:00  technická porada 
10:30  veterinární přejímka koní 
10:45   úvodní ceremoniál 
11:00  zahájení soutěží v kategorii jednotlivců, skupin – 1. kolo (povinné sestavy) 

12:30 – 13:30  oběd 
14:30  zahájení soutěží v kategorii jednotlivců – 1. kolo (volné sestavy) 
17:30  večeře 
18:30  vyhlášení paravoltižního poháru ČHS 2019 
19:30  společenský program 
 
 
Neděle 6. 10. 2019 
  9:00  zahájení soutěží v kategorii jednotlivců – 2. kolo (volné sestavy) 
11:00  zahájení soutěží v kategorii dvojic – 2. kolo (volné sestavy) 
11:30  zahájení soutěží skupin – 2. kolo (volné sestavy) 
12:30  slavnostní zakončení MČR, vyhlášení vítězů, dekorování 
Časový harmonogram bude upraven v závislosti na počtu přihlášených závodníků. 

 
 
3. Přehled jednotlivých kol soutěží 

 
Všechny mistrovské soutěže jsou pořádány za finanční podpory 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
 

3. 1.  Mistrovská soutěž jednotlivců kategorie LPT 
3. 2.  Mistrovská soutěž jednotlivců kategorie LPP 
3. 3.  Mistrovská soutěž jednotlivců kategorie MP1 
3. 4.  Mistrovská soutěž jednotlivců kategorie MP2 
3. 5.  Mistrovská soutěž jednotlivců kategorie TP1 
3. 6.  Mistrovská soutěž jednotlivců kategorie TP2 
3. 7.  Mistrovská soutěž jednotlivců kategorie ZO 
3. 8.  Mistrovská soutěž dvojic kategorie SP 
3. 9.  Mistrovská soutěž skupin kategorie SP 
3.10.  Přátelská soutěž jednotlivců pro paravoltižéry bez splněné nominace 

 
V případě malého počtu soutěžících, mohou být některé kategorie sloučeny.   
Startovní pořadí závodníků bude vyhlášeno bez ohledu na handicap. 
Soutěže 3.1–3.7 jsou dvoukolové, 1. kolo povinná a volná sestava, 2. kolo volná sestava. 
Soutěže 3.8–3.9 jsou dvoukolové, 1. kolo povinná sestava, 2. kolo volná sestava. 
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4. Soutěže, zápisné a ceny 

4.1 Startovné se v mistrovských ani v přátelských soutěžích neplatí.  
4.2 Věcné ceny a floty pro všechny umístěné. 
4.3 Ceny věnované Českou jezdeckou federací – mistrovské soutěže 

Jednotlivci  
LPT:  1. místo – 1.200 Kč, 2. místo 800 Kč, 3. místo 500 Kč 
LPP:  1. místo – 1.200 Kč, 2. místo 800 Kč, 3. místo 500 Kč 
MP1:  1. místo – 1.200 Kč, 2. místo 800 Kč, 3. místo 500 Kč 
MP2:  1. místo – 1.200 Kč, 2. místo 800 Kč, 3. místo 500 Kč 
TP1:  1. místo – 1.200 Kč, 2. místo 800 Kč, 3. místo 500 Kč 
TP2:  1. místo – 1.200 Kč, 2. místo 800 Kč, 3. místo 500 Kč 
ZO:  1. místo – 1.200 Kč, 2. místo 800 Kč, 3. místo 500 Kč 
Dvojice  
SP:  1. místo – 1.200 Kč, 2. místo 800 Kč, 3. místo 500 Kč 
Skupiny 
SP:  1. místo – 1.200 Kč, 2. místo 800 Kč, 3. místo 500 Kč 

 
4.4. Podmínky účasti: 

4.4.1  Mistrovské soutěže jednotlivců se mohou zúčastnit paravoltižéři, kteří mají potvrzený 
start nejméně na třech národních závodech v sezoně 2019, včetně barelových.  

4.4.2. Mistrovské soutěže dvojic se mohou zúčastnit ty dvojice, které mají ve stejném složení 
potvrzený start nejméně na dvou národních závodech v sezoně 2019, včetně 
barelových. 

4.4.3. Mistrovské soutěže skupin se mohou zúčastnit ty oddíly, které mají potvrzený start 
nejméně na dvou národních závodech v sezoně 2019, včetně barelových. 

 
5. Technická ustanovení 

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

veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů. 
5.1.2. Účastníci budou dekorováni dle PJS čl. 126. 
5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128. 
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS. 
5.1.5. Sázky nejsou povoleny. 
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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 2019. 

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. 
5.2.4. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů 

pro případnou kontrolu SVS. 
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 18 let jejich rodiče. 
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 zdarma na základě závazné přihlášky ze soboty 5. 10. 2019 na 
neděli 6. 10. 2019, včetně podestýlky a sena. 
 

6.4. Ubytování, elektrické přípojky, stravování 
6.5.1 Ubytování  

Ze soboty 5. 10. 2019 na neděli 6. 10. 2019 zajišťuje pořadatel pro všechny účastníky 
mistrovských soutěží na náklady vysílající složky v hotelu Kozák (www.hotelkozak.cz). 
Ubytování bude zajištěno na základě závazné přihlášky. 
Požadavky na bezbariérové ubytování nahlaste prosím se jmenovitou přihláškou! 
 

6.5.2 Stravování  
Pro všechny účastníky závodů bude zajištěno v bufetu v areálu závodů na vlastní 
náklady a na základě závazné přihlášky.  
Bude zajištěn oběd a večeře v sobotu 5.10. 2019, oběd formou balíčku v neděli   
6. 10. 2019. 
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6.5.3. 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 
Parkování vozidel  v areálu VFÚ Brno zdarma 

 
6.6 Ostatní ustanovení 

6.6.1 Hudbu na flash disku (1 oddíl jeden flash disk, skladby řádně označené), odevzdejte 
v sobotu 5. 10. 2018 do 10:00 hod v kanceláři závodů. 

6.6.2 Listiny pro každého závodníka či skupinu ve voltiži v požadovaném množství pro  
3 rozhodčí povinná a volná sestava zajišťuje pořadatel.  

 
7 Partneři závodů  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy       
Česká jezdecká federace  
Jihomoravský kraj 
Město Brno 

 
 
 
 
 
8 Schvalovací doložka 

Rozpis zpracoval a za voltižní komisi ČJF schválila: 6.8.2019, Jana Sklenaříková  
 
Rozpis schválil VV ČJF hlasováním per rollam dne:  21.8.2019 


