
Zápis z voltižní komise 

 

Datum: 4.10.2014 

Místo konání:  Otrokovice 

Účastníci: Videnková, Guznar Růžičková, Cinerová, Hablovičová, Sklenaříková (skype připojení) 

 

1. VK zpracovala návrh STP 2015 pro voltiž, paravoltiž (viz. Příloha) 

2. VK zpracovala předběžný kalendář závodů na rok 2015 včetně nominací na CVI, ME, MS. 

Tento bude zaslán voltižním klubům a vyvěšen na stránkách www.ceskavoltiz.cz 

3. VK zpracovala rozpočet na rok 2015 za voltiž a paravoltiž (viz. Příloha) 

4. VK projednala návrh ukončení VP 2015 formou finálového závodu – předpoklad říjen 2015. 

5. VK odsouhlasila proplatit částečné náklady ve výši startovného a ustájení na letošních CVI.  

Přehled zajistí Hablovičová. 

6. VK schválila příspěvek na soustředění paravoltiže ve výši 30 000 Kč. 

7. VK schválila proplacení letenky Holandské rozhodčí z rozpočtu voltiže. Fakturu vystaví 

pořadatel MČR.  

8. VK schválila povinnost pro pořadatele – 6 rozhodčích při národních soutěžích.  

9. VK schválila odměnu pro zpracovatele výsledků ve výši 8 000 Kč za pomoc při úpravách 

programu Galop. Zjištěné nedostatky v programu při MČR 2014 budou řešeny v termínu 

15.10.2014 za přítomnosti zástupce Galopu Ing. Podeště, J. Konečného (zpracovatel 

výsledků), Guznar Růžičkové (hlavní rozhodčí MČR) a managerky pro voltiž. 

10. VK navrhuje dokoupit z rozpočtu volnočasové trika červené a bílé barvy (velikosti a počty 

zpracuje Hablovičová). Dále došití cca 6 ks dresů.  

11. L. Hablovičová zpracovala pravidla vyhlášení Voltižního poháru. VK schválila. Pravidla budou 

vyvěšena na stránkách www.ceskavoltiz.cz 

12. J.Sklenaříková předala informaci o změně dvou cviků v technické sestavě seniorů. Tato 

informace je předběžně vyvěšena na fei.org. Guznar Růžičková ve spolupráci s A. Svobodovou 

zpracují překlad. Tento bude zaslán klubům a vyvěšen na www.ceskavoltiz.cz. Platnost cviků 

je od 1.1.2015. Prozatím nejsou k tomuto upraveny směrnice ani pravidla.  

13. 13.-15.2.2015 se koná refreshing rozhodčích v Pezinoku. VK navrhuje vyslat rozhodčí: Guznar 

Růžičkovou, D. Blažka, A. Adámkovou a A. Svobodovou. Managerka podá dotaz na VV o 

proplacení tohoto školení a dále požádá o přihlášení k tomuto školení.  

 

 


