
Zápis z Voltižní komise 
 

Datum: 12/2014, 01/2015 

Místo: emailem, skype 

Přítomni: Videnková, Cinerová, Sklenaříková, Guznar Růžičková, Hablovičová 

 

1. Na nové stránky ČJF byly doplněny za voltiž o kontakty, poslední zápis VK, předběžná 

reprezentace na rok 2015, aj. Na základě požadavků některých členů, jejichž kontakty jsou na 

stránkách uvedeny, byly u emailových adres zrušeny „@“ a nahrazeny slovem „zavináč“. 

Důvod byl uveden ten, že některé spamové servery z těchto stránek tyto adresy používají 

k spamování emailových schránek.  

Z (zodpovídá): Videnková, Videnka 

T (termín): průběžně 

2. Nové stránky ČJF za paravoltiž byly doplněn o seznam paravotližních oddílů a kalendáře 

závodů na rok 2015. 

Z (zodpovídá): Sklenaříková 

T (termín): průběžně 

3. Upřesnění předběžné reprezentace včetně uvedení vedoucích ekip na vybrané CVI, ME a MS. 

Z: Sklenaříková 

T: konec 01/2015 

4. Nové pravidla a směrnice FEI – předběžnou zprávu o důležitých změnách připravila G. 

Růžičková za spolupráce J. Sklenaříkové a A. Svobodové. Na stránky bude uvedeno prozatím 

v originálu. Na překladu a doplnění do pravidel pracuje Ema Pellarová, která pověřenou 

osobou z ČJF. 

Z: Guznar Růžičková 

T: konec 03/2015 

5. J. Sklenaříková předala pravidla pro paravoltiž ke konečné úpravě a uvedení na stránkách ČJF. 

Jelikož se jedná o důležité změny, bude vznesen požadavek na VV o zrušení předchozích 

pravidel ze stránek ČJF. 

Z: Sklenaříková 

T: konec 02/2015 

6. J. Sklenaříková požádala o schválení příspěvku 20tis. z rozpočtu paravoltiže na seminář 

paravoltiže, který se uskuteční 6.-8.2. 2015 v Radíkově u Olomouce.  VK souhlasí. Zástupce VK 

na VV 13.1. 2015 zjistí možnosti čerpání provizorního rozpočtu.  

7. Vyhlášení vyhodnocení VP se ujal TJ Voltiž Tlumačov. Vyhlášení se bude konat 7. 2. 2015 

v kulturním klubu v Hulíně. 

8. Předběžné bodové výsledky VP předloží VK p. Hablovičová do 11.1. 2015. Tyto budou 

odeslány ke schválení zástupcům oddílů. 

Z: Hablovičová 

T: 11.1.2015 

9. Povinnost 6ti rozhodčích nebude pro rok 2015 začleněna striktně do pravidel. Nicméně 

pořadatelé voltižních závodů budou oslovení s požadavkem zajištění 6ti rozhodčích na svých 

závodech. (Pořadateli, který zajistí  6 rozhodčí, doporučujeme podat žádost na VK o finanční 

příspěvek na zvýšené náklady). 



10. V termínu 14.-15.3.2015 (viz. Kalendář akcí) se uskuteční v Brně školení rozhodčích, cvičitelů, 

trenérů, vybraných cvičenců, kde dojde k seznámení se změnami pravidel FEI. Managerka 

navrhuje uskutečnit v tomto termínu schůzku zástupců voltižních oddílů, jejíž programem by 

bylo např. přihlašovací systém závodů, návrhy na rozšíření rozhodčích, návrh na zvýšení 

počtu závodů aj.  

11. Managerka v průběhu prosince 2014 oslovila zástupce klubů o zvážení návrhu nového 

managera pro voltiž v novém volebním období a nabídla případným zájemcům spolupráci. 

Doposud se nový případný zájemce neozval. 

12. Ze zdravotních důvodů se nemůže managerka opětovně zúčastnit jednání VV, které se 

uskuteční 13.1. 2015. Z tohoto důvodu byla VK schválena jako zástupce na tomto jednání   

J. Sklenaříková. 

 

 

Zapsala: Videnková A. 


