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Zápis z jednání  
komise voltiž ČJF 

č. 2/2021 
Den konání 18.9. 2021 
Místo konání Frenštát pod Radhoštěm 
Čas  Od 19:00 Do 21:00  

     
Přítomnost členů komise Jana Tomišková Přítomna 

Andrea Videnková přítomna online 
Adéla Svobodová Přítomna 
Michaela Guznar Růžičková Přítomna 
Josef Zelinka přítomen online 
Libuše Hablovičová Přítomna 
  

Přítomnost hostů   
Přítomnost dalších osob    

  
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 

 
Program jednání: 

1. MČR voltiž 2022 
2. STP a Český pohár 2022  
3.    Reprezentační dresy 
4. Úprava pravidel – nová kategorie Jednotlivec junior C; soutěž dětí 
5. Vyhlášení jezdce roku 2021 – kategorie dvojic 
6. Školení trenérů a rozhodčích paravoltiž 
7. Plány SCM 2021 a 2022 
8.  
9.  
10.  
11.  

 
Průběh jednání a závěry: 

1. Komise projednala možnosti pořádání MČR 2022 ve voltiži. Jednohlasně bylo 
schváleno TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm v termínu 17.-18.9.2022. 
Zástupce oddílu byl pověřen odeslat na ČJF oficiální žádost. 
 

 
závěr/úkol 

 

 
Návrh na schválení VV.                                                    

2. Předsedkyně komise informovala všechny členy o navrhované verzi STP MČR 
pro rok 2022 a o navrhované verzi Českého poháru 2022. Jednotlivá kola 
Českého poháru budou dodána na základě konečného kalendáře závodů. 
Členové komise tuto verzi schválili.  
 
Předsedkyně komise žádá, zda by bylo možné finančně podpořit i pořadatele 
jednotlivých kol Českého poháru v paravoltiži. Celková částka bude zařazena 
do plánovaného rozpočtu disciplíny na rok 2022. 
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Členové komise tuto žádost schválili.  
 

 
závěr/úkol 

 

 
Návrh na schválení VV. 

3. 
 
 

Komise žádá o finanční příspěvek na jednotné reprezentační voltižní dresy 
pro užší reprezentaci, ve kterých startují v povinných sestavách na 
mezinárodních závodech a šampionátech. Jedná se o 15 ks. dresů a částku  
60 000,- Kč.  
Celková částka bude zařazena do plánovaného rozpočtu disciplíny na rok 2022. 
 

 
závěr/úkol 

 

 
Návrh na schválení VV.  

4. Na základě žádosti voltižních oddílů z ČR komise projednala úpravu pravidel 
v kategorii jednotlivců. Jedná se o doplnění jedné další kategorie jednotlivců a 
tím podporu mládeže ve věku 10–14 let. Jednalo by se o Mistrovskou soutěž na 
MČR a tím zpřístupnění účasti MČR většímu počtu mladých sportovců a 
potencionálních reprezentantů ČR. 
Popis kategorie jednotlivec junior C: 

1. Soutěž jednotlivců 10–14 let (povinná sestava junior 2* + volná sestava 
1 min. v kroku).  

 
Komise projednala další úpravu pravidel, která bude pro rok 2022 navržena: 

2. Soutěž jednotlivců dětí – povinná sestava + nově volná sestava s 
možností zacvičit cokoliv i v kroku. Soutěž není zařazena na MČR. 

 
 

závěr/úkol 
 
Návrh na schválení VV. 
 

5. Komise žádá o zařazení do vyhlášení jezdce roku nově kategorii dvojic. 
Dvojice se pravidelně účastní mezinárodních závodů a Mistrovtsví světa a v ČR 
stoupá úroveň kategorie dvojic. Proto žádáme o ocenění za dobré úspěchy.  
Byly by tedy celkem na vyhlášení tyto kategorie: jednotlivec junior, jednotlivec 
senior, skupina roku, dvojice roku, voltižní kůň roku, paravoltižní jezdec roku. 
 

 
 závěr/úkol  

 
Návrh na schválení VV. 
 

6. Komise stanovila termín na každoroční školení rozhodčích a trenérů pro 
paravoltiž na 26.-27.11. 2021 v Olomouci a bude jej školit Jakub Weingärtner a 
Jana Tomišková.  
 

  
závěr/úkol 

 
Návrh na schválení VV. 
 

7. Trenéři předložili termíny SCM Čechy: 12.-14.11.; 10.-12.12.2021 a SCM 
Morava: 23.-24.10.; 19.-21.11.2021. Komise termíny schválila. 
 
Předsedkyně oznámila, že do plánovaného rozpočtu SCM na rok 2022 bude na 
ČJF zažádáno o zahraničního trenéra pro SCM Čechy i Morava. Jedná o 
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Jacquese Ferrariho z Francie na 2 tréninkové dny pro Čechy a 2 tréninkové dny 
pro Moravu. Termíny soustředění budou upřesněny dle schválení ze strany 
federace. 
 

  
závěr/úkol  

 
Návrh na schválení VV. 
 

8.  
  

 
         
 

Zapsala: Jana Tomišková 


