
 

 
Voltižní barelové závody Voltiž Duha z.s., 16.3.2019 Havířov 

 

1. Základní ustanovení. 

1.1. Základní informace  

 

1.1.1. Kategorie závodů: CVN-H 

1.1.2. Číslo závodů ČJF:  190316H2 

1.1.3. Název závodů: Duhové barelové voltižní závody 

1.1.4. Pořadatel: MH0338 Voltiž Duha z.s. 

1.1.5. Datum závodů: 16.3.2019 

1.1.6. Místo konání:  Sportovní hala Žákovská, Komunardů 1548/1, Havířov 

   

  

1.2. Funkcionáři závodů: 
 

Ředitel závodů: Karolína Pachotová, 604 484 721, email: voltizduhaos@seznam.cz  

Sekretář závodů: Kateřina Kalfasová,  777 660 371, email: voltizduhaos@seznam.cz 

Hlavní rozhodčí: Michaela Guznar Růžičková 

Sbor rozhodčích: Kateřina Hořejší 

Lenka Holinková (H1443) 

Hlasatel: Ing. Jana Vavrošová 

Zpracovatel výsledků: Jaromír Konečný 

Lékařská služba: Dana Chrapková, Jan Chrapek 

  

 

1.3. Technické parametry 

 

1.3.1. Kolbiště:   Sportovní hala Žákovská a přilehlé prostory. 

 

1. Přihlášky a časový rozvrh 

1.1. Uzávěrka:  4.3.2019 do 23:59 hod 

         

 

1.2. Přihlášky 

        Pouze na e-mail: voltizduhaos@seznam.cz- zde zasílat tištěnou přihlášku 
 

 

1.3. Prezentace 

V kanceláři závodů od 8,00 do 8,30 hod. 

 

1.4. Technická porada  

Proběhne v sobotu od 8,30hod. v banketce. 

 

1.5. Předběžný časový harmonogram  

   Technická porada:  8:30 v banketce     

   Časový rozvrh soutěží: 9:00 povinné sestavy jednotlivců 

11:00 povinné a volné sestavy skupin kategorie D 

11.45   povinné sestavy skupin junior a senior    

12:30 -13:30 přestávka  

     13:30 volné sestavy dvojic    

14.00  volné sestavy jednotlivců,  

15.30  volné skupin kategorie junior a senior     

      

17:00 závěrečný ceremoniál    

  

Upozornění: Časový rozvrh a pořadí soutěží budou upřesněny na technické schůzce a mohou být dle 

potřeby změněny!       

V případě malého počtu přihlášených mohou být některé kategorie sloučeny.   

     



 

 
1.6. Sekretariát závodů 

Pracuje v sobotu od 8.30h- 12.00h 

 

1.7. Další důležité informace-  

- Hala bude rozdělena na dvě části: 1.Vstup pro veřejnost a 2.Vstup pro závodníky 

s doprovodem. Pro vstup č.2 je nutné si sebou vzít čistou obuv. V této části je přísný zákaz 

vstupu v civilních botách!!!  

- Dále prosíme všechny účastníky, aby v žádném případě nenosili občerstvení do závodních a 

tréninkových prostor!!! 

- Obědy je nutno si objednat předem (nejlépe do 4.3.2019). V plánu je hovězí guláš s chlebem 

nebo řízek s bramborem. Cena kolem 90,-Kč/porce. 

 

2. Přehled jednotlivých kol soutěží 

 

1. Soutěž jednotlivců - ženy kategorie senior - povinná sestava  + volná sestava 

2. Soutěž jednotlivců - muži kategorie senior - povinná 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. Soutěže 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     

 

3. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 

  

Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, dle VP čl. 127    

Startovné: jednotlivci děti 100,- Kč za každý start  

  jednotlivci junior A,B 150,- Kč za každý start 

  jednotlivci senior 200,- Kč za každý start   

  skupiny senior a junior 900,- Kč    

  skupiny D 100,- Kč/člena ve skupině max. 600,- Kč/skupinu    

  dvojice junior 300,- Kč 

  dvojice senior 400,- Kč 

 

4. Technická ustanovení 

4.1. Předpisy  

4.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), 

Pravidly voltiže (platnost od 01. 04. 2018), STP a tímto rozpisem závodů. 

4.1.2. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 

4.1.3. Sázky nejsou povoleny. 

 

 

5. Obecné informace 

5.1. Odpovědnost pořadatele 

Pořadatel neručí za úrazy cvičenců, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich 

poškození. Za způsobilost cvičence 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. 

 

5.2. Informace pro majitele psů 

Do areálu je přísný zákaz vstupu se psy!!  

 

 

5.3. Ubytování, elektrické přípojky 

Ubytování pořadatel nezajišťuje. 

Stravování formou bufetu. 



 

 
 

 

 

5.4. Hudba 

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

 

5.5. Listiny 

Listiny pro každého závodníka, skupinu či dvojici v požadovaném počtu pro 3 rozhodčí  

• Skupiny Povinná sestava –  3x cvičení. Volná sestava –  2x technika, 1x um. dojem 

• Jednotlivci  Povinná sestava –  3x cvičení. Volná sestava –  2x technika, 1x um. dojem.  

• Dvojice Volná sestava –  2x technika, 1x um. dojem.  

• Skupiny „D“ – 3x cvičení 

 

5.6. Ostatní služby 

  Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 

  Občerstvení – zajištěno v areálu Sportovní haly po celý den formou bufetu.  

  Parkování vozidel – v okolí Sportovní haly na parkovišti 

 

 

6. Partneři závodů- Nadace ČEZ 

 

7. Schvalovací doložka 

 

Rozpis zpracoval: Kateřina Kalfasová   

 

Rozpis schválil: Michaela Guznar Růžičková 


