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Česká jezdecká federace o.s. 

 
 
                                   

PRAVIDLA VOLTIŽE  

        
 
 
Toto vydání pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké 
federace od 1. dubna 2011. Všechna dřívější 
pravidla, směrnice či jiné texty týkající se shodných předmětů, vydané před 
tímto datem ztrácejí platnost. Pravidla jsou 
obsahovým překladem mezinárodních pravidel FEI Rules for Vaulting, jejich 8. 
Vydáním, platným od 1.1.2011. 
Články, odstavce a texty v rámečku/ modré jsou články, odstavce a texty 
národních úprav českých pravidel. 
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PREAMBULE 
Současná Pravidla voltiže jsou  vydáním, platným od 1.ledna 2011 
Všechny předcházející texty (další vydání a oficiální dokumenty), zabývající se 
touto otázkou, jsou jimi nahrazeny. 
Ačkoli tato brožura detailně pokrývá Pravidla FEI pro mezinárodní voltižní 
soutěže, musí být doplněna o Předpisy, Všeobecná pravidla, Veterinární pravidla 
a Směrnice pro rozhodčí při povinných a volných sestavách. 
Ne každá eventualita může být zahrnuta v těchto Pravidlech. V případě 
nepředpokládaných a výjimečných událostí je povinností sboru rozhodčích 
rozhodnout ve sportovním duchu, s přihlédnutí k co nejbližšímu výkladu těchto 
Pravidel a Všeobecných pravidel FEI. Kodex chování Fédération Equestre 
Internationale (FEI) očekává od všech zainteresovaných v mezinárodním 
jezdeckém sportu dodržování FEI Kodexu chování a přijetí pravidla, že 
blaho koně je za všech okolností prvořadé a nadřazené soutěžním nebo 
komerčním záměrům. 
 
1. Ve všech fázích přípravy a tréninku koně je jeho blaho přednější než všechny 
další požadavky. Sem náleží správné vedení koně, tréninkové metody, 
podkovářství, strava a transport. 
2. Koně i soutěžící musí být v dobré tělesné kondici a způsobilí zúčastnit se 
soutěže. 
Toto zahrnuje používání léků a prodělané operace, které mohou ohrozit 
bezpečnost, březost klisen a špatné používání pomůcek. 
3. Soutěže nesmí ohrozit blaho koní. To zahrnuje pečlivou kontrolu závodních 
prostor, povrchů závodišť, povětrnostních podmínek, ustájení, zabezpečení místa 
závodu a schopnost koně dalšího převozu po skončení závodu. 
4. Musí být přijata opatření, aby koně obdrželi potřebnou péči po skončení 
závodu, a aby s nimi bylo nakládáno humánně po skončení jejich závodní 
kariéry. Toto zahrnuje řádnou veterinární péči v případě úrazu během soutěže, 
odpočinek a euthanasii po skončení kariéry. 
5. FEI apeluje na všechny zúčastněné v tomto sportu, aby se snažili získat co 
nejvyšší míru vzdělání v dané oblasti. 
Plná verze tohoto Kodexu je k dispozici ve Fédération Equestre Internationale, 
Avenue Mon-Repos 24, CH-1000, Lausanne 5, Švýcarsko.  
Telefon: +41 2131 04747.  
Kodex je k dispozici v angličtině, francouzštině,a také na FEI webových 
stránkách: www.fei.org 
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KAPITOLA I – ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
Článek 700 – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
Neustálý rychlý rozvoj mezinárodního voltižního sportu vyvolal potřebu 
výrazných změn v Pravidlech mezinárodních voltižních závodů. 
Tato Pravidla si kladou za úkol sjednotit tuto disciplínu, zlepšit nakládaní s koňmi 
a přiblížit soutěže většímu počtu diváků. 
Ve voltiži existují oddělené soutěže pro seniorské a juniorské závodníky, ale díky 
specifikům této disciplíny soutěží často junioři v seniorských týmech na 
seniorských závodech. Ačkoliv není žádný předpis týkající se minimálního nebo 
maximálního věku, národní federace musí přihlížet k Obecným pravidlům v 
otázce věku v případě například změny národnosti, zodpovědných osob, atd.. 
 
KAPITOLA II – MEZINÁRODNÍ ZÁVODY 
 
Článek 701 – CVI 1* 
701.1 Není omezen počet národů, které se mohou závodů zúčastnit. 

701.2 Muži a ženy v soutěži jednotlivců musí být hodnoceni odděleně. 

701.3 Pro možnosti startu viz Čl.707. 

701.4 Muži i ženy smí závodit ve stejné skupině. 

701.5 Kůň může cválat na pravou nebo levou ruku. 

701.6 Mimo Evropu je možné získat kvalifikační body pro Mistrovství v soutěžích 

jednotlivců 1* (1.nebo 2.kolo), pokud kůň cválá na levou ruku. 

701.7 Oficiální osoby viz Čl.726. 

701.8 Mohou být účtovány přiměřené vstupní poplatky a musí být schváleny 
FEI. 

Článek 702 - CVI 2* 

702.1 Není omezen počet národů, které se mohou závodů zúčastnit. 

702.2 Muži a ženy v soutěži jednotlivců musí být hodnoceni odděleně. 

702.3 Soutěže skupin 2* a jednotlivců 2* mužů a žen jsou povinné. 

702.4 Startovní možnosti viz Čl.707. 

702.5 Muži i ženy smí závodit ve stejné skupině. 

702.6 Koně musí cválat na levou ruku. 

702.7 Kvalifikační body pro účast jednotlivců na Mistrovství mohou být získány v 
soutěžích jednotlivců 2* v 1.kole. 

702.8 Závody CVI 1* mohou být organizovány společně se závody CVI 2*. 

702.9 Oficiální osoby viz Čl.726. 

702.10 Mohou být účtovány přiměřené vstupní poplatky a musí být schváleny 
FEI. 

Článek 703 - CVIO 

703.1 CVIO musí být organizovány v souladu se Všeobecnými pravidly. 

703.2 CVIO jsou v zásadě přístupné všem závodníkům z jakékoliv národní 
federace, která zažádá o oficiální zařazení jejich reprezentanta a/nebo skupiny 
reprezentantů. 
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703.3 Musí se zůčastnit alespoň pět národů (včetně pořadatelského národa), 
které se přihlásily jako  oficiální tým.  

703.4 Mimo Evropu se musí zúčastnit alespoň pět místních družstev z alespoň 
dvou národních federací. 

703.5 Pro možnosti startu viz Čl. 707 

703.6 Oficiální osoby viz Čl.726 

703.7 CVIO jsou nadřazené nad CVI v souladu s Všeobecnými pravidly. 

703.8 Mohou být účtovány přiměřené vstupní poplatky a musí být schváleny FEI 
Národní závody se dělí na CVN a národní mistrovství. Musí se řídit následujícími 
články těchto pravidel. 

Článek 704 - MISTROVSKÁ TŘÍDA 

704.1 FEI Mistrovská třída je CVI ve spojení s CI/CIO v dalších FEI disciplínách. 
Je tvořena minimálně dvěma koly, probíhajícími ve dvou dnech. 

704.2 Jsou povoleny všechny skladby sestav, a sestavy a skladby je možné 
opakovat. 

704.3 Pro možnosti startu viz Čl.707. 

704.4 OV musí žádat FEI prostřednictvím svých NF, aby mohl pořádat závody 
Mistrovské třídy. 

704.5 Voltižní mistrovská třída musí být uvedena v rozpise a OV musí určit, jestli 
se bude závod konat v hale nebo venkovní aréně, a kombinace sestav. 

704.6 Mistrovská třída nesmí sloužit jako kvalifikace pro Mistrovství, pokud 
nejsou sestavy v průběhu dvou kol stejné jako pro CVI 2* . 

704.7 Oficiální osoby viz Čl. 726. 

704.8 Nejsou žádné kvalifikační požadavky: OC by měli pozvat závodníky, kteří 
soutěžili ve finále Národního nebo Mezinárodního mistrovství během uplynulých 
dvou let. Pro každou pozvanou NF musí být poslán stejný počet přihlášek. 

704.9 Minimálně čtyři národy se musí zúčastnit Mistrovské třídy. 

Jednotlivci: musí být minimálně pět mužů a pět žen. 

Dvojice: musí být minimálně tři. 

Skupiny: musí být minimálně tři. 

704.10 Všechny soutěže budou hodnoceny a bodovány v souladu s pravidly pro 
závody CVI 2* 

704.11 Mohou být účtovány přiměřené vstupní poplatky a musí být schváleny 
FEI. 

Článek 705 – MISTROVSTVÍ 

705.1 Mistrovství světa jsou přístupná všem Národním federacím, přičleněným 
FEI. Nejméně šest národů, reprezentovaných týmy, se musí mistrovství 
zúčastnit. 
Mistrovství světa se může konat každý druhý rok. 

705.2 Kontinentální mistrovství jsou otevřena všem Národním federacím 
přičleněným k FEI v rámci geografických hranic daného kontinentu. V Evropě se 
může mistrovství konat v případě, že je nejméně šest národů (včetně 
pořádajícího) reprezentováno týmy. Mimo Evropu může být pořádáno v případě 
nejméně šesti místních týmů (včetně pořádající země) ze dvou různých zemí. 
Kontinentální mistrovství seniorů (2*) mohou být pořádána v letech, kdy se 
nekoná  
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Mistrovství světa. Juniorská mistrovství světa pro skupiny a jednotlivce mohou 
být pořádány každý rok. 
705.3 Definitivní přihláška není směrodatná. Při první prohlídce koní musí být 
přítomno nejméně šest Národních federací (mimo Evropu šest regionálních 
týmů). 

705.4 FEI schvaluje organizaci mistrovství. Pořadatelství by se měla střídat mezi 
jednotlivými státy, a dát tak příležitost soutěžícím navštívit co nejvíc cizích zemí. 

705.5 Mistrovství musí být organizována přísně v souladu se Všeobecnými a 
Veterinárními pravidly FEI a specifickými pravidly této disciplíny. 

705.6 Organizační výbor má dovoleno zvát účastníky z jiného kontinentu se 
svolením Výboru FEI. V tomto případě jde o „otevřená mistrovství“, ve kterých 
účastníci z jiných kontinentů nemohou získat medaile a tituly. 

705.7 Mistrovství by měla být organizována pokud možno během letních 
prázdnin. 

705.8 Mistrovství se smí konat pouze v hale, nebo alespoň na krytém závodišti- 
podle rozpisu. 

705.9 Mohou být účtovány přiměřené vstupní poplatky a musí být schváleny 
FEI. 

705.10 Účast na mistrovství je podmíněna splněním kvalifikačních kritérií 
daných Voltižním výborem FEI pro dané mistrovství. 

705.11 Kůň musí cválat na levou ruku.  

Národní mistrovství se organizují pod dozorem Národní federace. Sportovně 
technické podmínky a rozpis MČR schvaluje na návrh voltižní komise VV ČJF. 

 

KAPITOLA III ÚČAST SOUTĚŽÍCÍCH A KONÍ 

Článek 706 – REGISTRACE 

Všichni koně, voltižéři i lonžéři soutěžící na mezinárodních závodech musí být 
registrováni u FEI, aby směli závodit. Důkaz o zaregistrování může být 
požadován na kterémkoliv závodě. 
Všichni koně, voltižéři i lonžéři soutěžící na národních závodech musí mít platnou 
licenci ČJF. Všechny licence odevzdá vedoucí ekipy ke kontrole na technické 
schůzce. 

Článek 707 - VĚK SOUTĚŽÍCÍCH A MOŽNOSTI STARTU 

707.1 Není žádný horní věkový limit pro seniorské jednotlivce. 

707.2 Voltižéři smí nastoupit pouze jednou v závodě v jakékoliv soutěži 
jednotlivců. 

707.3 Voltižér smí závodit pouze v jedné věkové kategorii na mistrovstvích v 
průběhu jednoho kalendářního roku. 

707.4 Na seniorských mistrovstvích smí voltižér startovat buď ve skupinových 
soutěžích nebo soutěžích jednotlivců. 

707.5 Věk voltižéra smí být kdykoliv zkontrolován funkcionáři FEI podle jejich 
identifikačního průkazu. 

707.6 Pro závodníky pocházející z ciziny platí Všeobecná ustanovení. 

707.7 Na mistrovstvích a CVI2* a CVI1* mohou organizátoři připravit Soutěž 
útěchy pro voltižéry, kteří se nekvalifikují do druhého kola. 
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CVI1*  

Jednotlivci Junior 14-18 

Povinná + Volná (1 nebo 2 kola) 

Jednotlivci Senior 14+ 

Povinná + Volná (1 nebo 2 kola) 

Skupina Junior do 16 

Povinná 1* + Volná 1* ( 1.kolo) 

Volná 1* (2.kolo) 

Skupina Senior bez limitu 

Povinná 2* + Volná 2* (1.kolo) 

Volná 2* (2.kolo) 

CVI 2*  

Jednotlivci Senior 14+ 

Povinná + Volná (1.kolo) 

Technická + Volná (2.kolo) 

Skupina Senior bez limitu 

Povinná 2* + Volná 2* (1.kolo) 

Volná 2* (2.kolo) 

Dvojice Senior 14+ 

Volná (1kolo) nebo Volná (2 kola) 

CVIO 

Národní pohár musí být oddělený od dalších tříd. Jsou povoleny všechny 
kombinace CVI tříd (junioři a/nebo senioři). 

CVI Master  

Jednotlivci Senior 14+ jakákoliv kombinace 

Skupina Senior bez limitu jakákoliv kombinace 

Dvojice Senior nad 14 Volná (1.kolo) + Volná (2.kolo) 

Mistrovství Jednotlivci Senior 14+  

Povinná + Volná (1.kolo) Technická + Volná (2.kolo) 

Skupina Senior bez limitu 

Povinná 2* + Volná 2* (1.kolo) Volná 2* (2.kolo) 

Skupina Junior do 16 

Povinná + Volná (1.kolo) + Volná (2.kolo) 

Jednotlivci Junior 14-18 

Povinná 1* + Volná 1*(1.kolo),  Volná 1* (2.kolo) 

Dvojice Senior 14+ Volná (1kolo), nebo Volná (2 kola) 

Na národních závodech je voltižér při účasti ve všech soutěžích omezen pouze 
věkovým limitem dané kategorie. Voltižéři na národních závodech se mohou 
zúčastnit soutěží jednotlivců junior/senior a dvojic od začátku kalendářního roku, 
ve kterém dosáhnou 12-ti let. Horní věková hranice pro juniory je 18 let včetně, 
pro seniory a dvojice je neomezená. 
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Jednotlivci mohou na národních závodech a národním mistrovství startovat na 
dvou koních v rámci jedné soutěže. Do finále MČR může voltižér postoupit jen na 
tom koni, na kterém dosáhl lepší výsledek v prvním kole. 
Voltižéři skupiny kategorie D mají horní věkovou hranici 10-ti let včetně. 
Voltižéři se mohou zůčastnit soutěže jednotlivců-dětí.Jejich účast je omezena 
horní věkovou hranicí 12 let včetně.  

Článek 708 - PŘIHLÁŠKY 

708.1 Počet koní, kteří mohou být přihlášeni na závod, musí být v souladu s 
rozpisem. 
708.2 Všichni soutěžící pozvaní nebo nominovaní na mezinárodní závody musí 
být přihlášeni jejich NF. Všichni zahraniční soutěžící, vybraní svojí NF, musí být 
akceptováni svým OV. OV nesmí akceptovat žádné další přihlášky. 
708.3 NF smí přihlásit na FEI světové mistrovství pouze soutěžící, kteří jsou 
kvalifikováni podle podmínek příslušného Technického výboru a schváleni 
Výborem. 
708.4 Pokud NF přihlásí víc soutěžících a koní, než je povoleno v oficiálním 
týmu, musí vedoucí výpravy označit soutěžící a koně, vybrané do oficiálního 
týmu, nejpozději po první prohlídce koní. 
708.5 Za žádných podmínek nesmí OV omezovat počet přihlášek způsobilých 
soutěžících nebo týmů na FEI mistrovství. 
708.6 Přihlášky na FEI mistrovství musí být podány ve třech povinných fázích, 
popsaných v odstavcích 708.7, 708.8, 708.9. 
708.7 Předběžné přihlášky musí být podány OV nejméně osm týdnů před 
začátkem závodu. Předběžná přihláška znamená, že NF má definitivní zájem na 
poslání závodníků na závod. Musí vyjádřit, zda hodlá poslat jenom jednotlivce, 
jenom tým, nebo jednotlivce a tým. 
708.8 Jmenovité přihlášky musí být podány OV nejméně čtyři týdny před 
závodem a musí obsahovat seznam jmen soutěžících a koní, ze kterých budou 
vybrány definitivní přihlášky a náhradníci, a určí se počet soutěžících a koní, 
které NF chce poslat. Počet jmenovitých přihlášek soutěžících a koní nesmí 
dvojnásobně překročit počet uvedený v rozpisu. Jakmile byly jmenovité přihlášky 
odeslány, NF smí poslat méně soutěžících a/nebo koní, ale nikdy víc, než počet 
uvedený ve jmenovitých přihláškách. NF, které se nezúčastní závodů po zaslání 
jmenovitých přihlášek, a jejichž omluva je nepřijatelná, by měly být nahlášeny 
OV Generálnímu sekretáři FEI k posouzení jejich omluvy tribunálem. 
708.9 Definitivní přihlášky musí dorazit na OV nejpozději čtyři dny před 
začátkem závodu. Představují konečný výběr soutěžících a koní, kteří zúčastní 
závodů. 
Definitivní přihlášky nesmí překročit daný počet a musí být vybrány ze seznamu 
jmen ve jmenovitých přihláškách. Po odeslání definitivních přihlášek smí být 
změny koní a/nebo soutěžících provedeny pouze s výslovným souhlasem OV. 
708.10 Formuláře přihlášek pro koně musí obsahovat jméno/a, plemeno, 
pohlaví, věk, barvu, zemi narození, současnou národnost, číslo pasu a, kde je 
potřeba, kvalifikaci. 
708.11 Pokud NF pošle víc soutěžících a/nebo koní, než je uvedeno ve jmenovité 
přihlášce, nemá OV povinnost je ubytovat a povolit jim účast v závodě. 
708.12 Na závodech smí soutěžící stáhnout ze soutěže jakéhokoliv nebo 
všechny koně, ale nesmí přidat koně nepřihlášeného předem do závodu bez 
svolení OV a SR. 
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708.13 Pokud NF přihlásí tým a zjistí, že není schopná ho vyslat, musí okamžitě 
informovat OV. 
708.14 Týmy nebo jednotlivci, kteří byli definitivně přihlášeni jejich NF a 
nezúčastní se bez platné omluvy, musí být nahlášeni zahraničním 
rozhodčím/technickým delegátem Generálnímu sekretáři FEI k posouzení 
tribunálem. Účast na jiných závodech pořádaných ve stejnou dobu, se 
nepovažuje jako platná omluva neúčasti na závodech. 
708.15 NF nemůže přihlásit stejného soutěžícího/koně více než jednomu OV pod 
hrozbou diskvalifikace takového soutěžícího/koně ze závodů, kterých se následně 
zúčastní. 
708.16 Odhlášení nebo neúčast po datu definitivních přihlášek bude podléhat 
pokutě OV za finanční ztrátu spojenou s např. ustájením, hotelovými výdaji jako 
důsledek pozdního odhlášení nebo neúčasti. 
708.17 Pro Mistrovství musí být přihlášky podány v následujících třech krocích: 
708.17.1 Předběžné přihlášky 
Musí být podány OC k určitému datu, obvykle osm týdnů před začátkem závodu. 
Předběžná přihláška znamená, že NF má definitivní zájem na poslání závodníků 
na závod. Musí vyjádřit, zda hodlá poslat jenom jednotlivce, jenom tým, nebo 
jednotlivce a tým. 
708.17.2 Jmenovité přihlášky 
Musí být podány OC k určitému datu v rozpisu, obvykle nejméně čtyři týdny před 
závodem a musí obsahovat seznam jmen soutěžících a koní, ze kterých budou 
vybrány definitivní přihlášky a náhradníci, a určí se počet soutěžících a koní, 
které NF chce poslat. Počet jmenovitých přihlášek soutěžících a koní nesmí 
dvakrát překročit počet uvedený v rozpisu. Jakmile byly jmenovité přihlášky 
odeslány, NF smí poslat méně soutěžících a/nebo koní, ale nikdy víc, než počet 
uvedený ve jmenovitých přihláškách. 
Formuláře přihlášek pro koně musí obsahovat jméno/a, plemeno, pohlaví, věk, 
barvu, zem narození, současnou národnost, číslo pasu a, kde je potřeba, 
kvalifikaci. Musí být použita oficiální FEI jmenovitá přihláška pro voltiž. Pokud NF 
pošle víc soutěžících a/nebo koní, než je uvedeno ve jmenovité přihlášce, nemá 
OV povinnost je ubytovat a povolit jim účast v závodě. Pokud NF přihlásí tým a 
zjistí, že není schopná ho vyslat, musí okamžitě informovat OC. 
708.17.3 Definitivní přihlášky 
Musí dorazit na OV k určitému datu v rozpisu, obvykle nejpozději čtyři dny před 
začátkem závodu. Představují konečný výběr soutěžících a koní, kteří pojedou na 
závod. Definitivní přihlášky nesmí překročit daný počet a musí být vybrány ze 
seznamu jmen ve jmenovitých přihláškách. Po odeslání definitivních přihlášek 
smí být změny koní a/nebo soutěžících provedeny pouze s výslovným souhlasem 
OV. 
Jména voltižérů tvořících tým plus dvou náhradních skupinových voltižérů je 
potřeba dodat až v době podání definitivních přihlášek. V definitivních přihláškách 
je jmenováno až 7 voltižérů, jeden kůň, jeden náhradní kůň, jeden lonžér a 
jeden náhradní lonžér. 
Odhlášení nebo neúčast po datu definitivních přihlášek bude podléhat pokutě Oza 
finanční ztrátu spojenou s např. ustájením, hotelovými výdaji jako důsledek 
pozdního odhlášení, nebo neúčasti. 
Týmy nebo jednotlivci, kteří byli definitivně přihlášeni jejich NF a nezúčastní se 
bez platné omluvy, musí být nahlášeni zahraničním porotcem/technickým 
delegátem Generálnímu sekretáři FEI k posouzení tribunálem. Účast na jiných 
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závodech, pořádaných ve stejnou dobu, se nepovažuje jako platná omluva 
neúčasti na závodě. 
 
708.17.4 Každá NF smí na seniorská mistrovství přihlásit následující: 
1 skupinu 2* ze 7 voltižérů 
3 jednotlivce ženy 2* 
3 jednotlivce muže 2* 
1 náhradního jednotlivce ženu 
1 náhradního jednotlivce muže 
2 dvojice 
1 koně a 1 lonžéra pro každého jednotlivce 
1 koně a 1 náhradního koně, 1 lonžéra a 1 náhradního lonžéra pro skupinu 
1 koně a 1 lonžéra pro každou dvojici 
708.17.5 Každá NF smí na juniorské mistrovství přihlásit následující: 
1 skupinu 1* ze 7 voltižérů 
3 jednotlivce ženy 1* 
3 jednotlivce muže 1* 
1 náhradního jednotlivce ženu 
1 náhradního jednotlivce muže 
1 koně a 1 lonžéra pro každého jednotlivce 
1 koně a 1 náhradního koně, 1 lonžéra a 1 náhradního lonžéra pro skupinu 
708.17.6 Následující je povoleno pro NF na mistrovstvích: 
1 vedoucí výpravy 
2 náhradní voltižéři pro každou skupinu 
1 národní trenér 
1 veterinář 
3 doprovodné osoby 
1 ošetřovatel na 3 koně 
708.18 Pro CVI1* smí OV stanovit jen jeden termín podání přihlášek. Tyto 
přihlášky musí obsahovat vyjádření k počtu soutěžících a koní, které chce NF 
vyslat, se seznamem názvů týmů (název klubu, asociace nebo skupiny), jména 
voltižérů, tvořících tým, plus maximálně dva náhradní voltižéři, jednotlivců a 
voltižérů, tvořících dvojici, jména koní a lonžérů. Musí být použita Oficiální FEI 
jmenovitá přihláška pro voltiž. 
708.19 Koně startující za víc než jednu NF musí být přihlášeni ve jmenovité 
přihlášce všech NF, za které budou startovat, musí být jasně uvedeno, která NF 
za koně zodpovídá. To znamená, že v definitivních přihláškách smí NF nominovat 
pouze voltižéry, lonžéry a koně, kteří byli původně přihlášeni ve jmenovité 
přihlášce. 
Pokud je pouze jeden termín přihlášení a kůň bude využíván u více NF, každá NF 
musí koně přihlásit a uvést, která NF za koně zodpovídá. 
Na CVN a národní mistrovství musí být zaslána přihláška do termínu, uvedeném 
v rozpise a na předepsaném formuláři (viz př.3).Přípustné počty soutěžících na 
národních mistrovství jsou uvedeny v rozpise mistrovství. 
Článek 709 - KVALIFIKACE 
709.1 Kvalifikace na mistrovství 
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709.1.1 NF budou zodpovědné za ujištění se, že jejich soutěžící jednotlivci splňují 
kvalifikační požadavky uvedené dále. Certifikáty způsobilosti, zajišťující prokázaní 
kvalifikačních výsledků, musí být zaslány každou NF na FEI nejpozději do 
uzávěrky podání jmenovitých přihlášek. 
709.1.2 Světová mistrovství (CH-M-V) & Evropská mistrovství (CH-EU-V) 
Jednotlivci, kteří jsou členy NF ve Skupině I a Skupině II, musí získat průměrné 
skóre 6.0 a víc v 1.kole (zahrnující povinnou a volnou sestavu) na alespoň dvou 
CVI1* nebo CVI2*. 
Všichni ostatní jednotlivci, musí získat průměrné skóre 6.0 a víc v 1.kole 
(zahrnující povinnou a volnou sestavu) v jednom CVI 2*/1*, pokud kůň cválá na 
levou ruku. 
Tato skóre musí být získána mezi 1. lednem roku, předcházejícímu mistrovství, a 
uzávěrkou podání jmenovitých přihlášek. 
Pro skupiny a dvojice nejsou žádné kvalifikační požadavky. 
709.1.3 Juniorská evropská mistrovství (CH-EU-J-V) 
Juniorští jednotlivci musí získat průměrné skóre 5.5 a víc v 1.kole (zahrnující 
povinnou a volnou sestavu) v jednom CVI 1*, pokud kůň cválá na levou ruku. 
Tato skóre musí být získána mezi 1. lednem roku, předcházejícímu mistrovství, a 
uzávěrkou podání jmenovitých přihlášek. 
Pro skupiny nejsou žádné kvalifikační požadavky. 
709.2 Pouze s písemným svolením FEI smí být CVN využit jako kvalifikační závod 
pro mistrovství. Takové povolení bude vydáno, pokud NF nemůže zorganizovat 
CVI, za předpokladu, že závod je posuzován mezinárodním rozhodčím jiné 
národnosti, než je NF organizující národní závod. V zájmu rozvoje tohoto sportu 
je vhodné, aby se NF pokusila zorganizovat CVI, aby získala kvalifikaci pro 
mistrovství. 
Článek 710 – POTVRZENÍ ÚČASTI STARTUJÍCÍCH 
710.1 Vedoucí výpravy na mistrovství a CVIO, vedoucí výpravy nebo lonžér na 
všech dalších závodech musí prokázat jména a věk členů skupiny, jednotlivců, 
členů dvojic, koní a lonžérů po prohlídce koní, ne později než je určeno OV. 
710.2 Až do chvíle prokázání startujících smí být jeden jednotlivec muž a/nebo 
žena nahrazen náhradníkem. 
710.3 Lonžér a/nebo kůň (pokud prošel prohlídkou) smí být vyměněni do jedné 
hodiny před začátkem soutěže, pokud měli podanou jmenovitou přihlášku u 
kterékoliv NF. Každá taková výměna musí být okamžitě oznámena sekretáři 
závodu. 
Vedoucí výpravy na technické schůzce odevzdá Sboru rozhodčích „výkonnostní 
kartu“voltižéra. Předseda sboru rozhodčích potvrdí dosažené výsledky a vrátí ji 
vedoucímu výpravy na konci závodů. 
Článek 711 – LOSOVÁNÍ POŘADÍ STARTUJÍCÍCH 
Losování pořadí startujících proběhne následujícím způsobem: 
711.1 Soutěže skupin 
Čísla, odpovídající všem startujícím koním skupin, jsou umístěna ve druhém koši 
(B). 
Jména koní jsou tahána z koše (B) a startovní pozice těchto koní je tahána z 
koše (A). Druhý kůň je tahán z koše (B) a startovní pozice pro tohoto koně z 
koše (A), atd.. V případě, že koně různých týmů vede stejný lonžér, musí být 
mezi nimi alespoň tři jiní koně. Toto se rozhodne losováním a vícenásobní 
startující budou losováni jako první. 
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711.2 Soutěže jednotlivců a dvojic 
Před losováním soutěží jednotlivců musí být určeno pořadí každého koně. Pokud 
kůň závodí v soutěži jednotlivců víckrát, jméno koně bude losováno tolikrát, 
kolikrát startuje. Čísla odpovídající všem startujícím koním jednotlivců jsou 
umístěna v koši (A). koně, startující víckrát, a lonžéři, vodící víc než jednoho 
koně v soutěži jednotlivců, budou losováni jako první. Potom jsou všichni koně 
losováni jako u skupinových soutěží. Pokud kůň startuje víc než jednou a lonžér 
vede víc než jednoho koně, musí být mezi nimi alespoň šest jiných koní. Toto se 
rozhodne losováním a vícenásobní startující budou losováni jako první. 
711.3 Na všech CVI závodech bude losování ve skupinách po pěti pro startovní 
pořadí ve druhém kole. Losování nejprve ve skupině voltižérů/skupin, 
umístěných na 11. až 15. místě, potom voltižérů/skupin, umístěných na 6. až 10. 
místě, potom voltižérů/skupin, umístěných na 5. až 1. místě, to znamená, že 
nejlepší jednotlivci/skupiny budou startovat poslední. 
Článek 712 – LONŽÉR 
712.1 Ve voltižních soutěžích tvoří lonžér, kůň a voltižér soutěžní skupinu. 
712.2 Lonžérovi musí být alespoň 18 let, aby mohl závodit na mezinárodních 
soutěžích. Horní věkový limit lonžérů není stanoven. 
712.3 Lonžér smí být odlišné národnosti než voltižér. 
712.4 Všechny sestavy ve všech kolech musí být předvedeny na stejném koni se 
stejným lonžérem. Jakmile závod začne, lonžér nesmí být vyměněn.  

Lonžér je členem ČJF. Musí mít licenci cvičitele nebo trenéra ČJF, nebo je osobou 
starší 18-ti let, která musí mít splněnou lonžovací zkoušku . Ta sestává ze 3 
částí- písemný test, pohovor, lonžovací úloha (viz příloha 4). Na prvních pěti 
závodech musí lonžovat pod dohledem svého garanta, který je uveden na 
přihlášce . 

Článek 713 – VEDOUCÍ VÝPRAVY 
713.1 Vedoucímu výpravy musí být alespoň 18 letý. 
713.2 Lonžér nebo národní trenér může vystupovat jako vedoucí výpravy. 
713.3 Vedoucí výprav jsou zodpovědní za chování svých voltižérů v průběhu 
závodu. Oni a jejich NF jsou zodpovědní za jakékoliv škody, které způsobí. 
713.4 Vedoucí výpravy nebo jeho zástupce musí být ubytován společně s jejich 
juniorskými voltižéry. 
Článek 714 – POZDRAV 
714.1 Ve všech soutěžích musí každý voltižér a lonžér pozdravit předsedu 
Komise rozhodčích nebo rozhodčího na pozici A jako projev zdvořilosti před a po 
závodě, v souladu se Všeobecnými pravidly. 
714.2 Předseda Komise rozhodčích nebo rozhodčí na pozici A by měl odpovědět 
na pozdrav. 
714.3 Zatímco nástup, odchod a způsob pozdravu je ponechán na závodnících, 
musí být důstojný a vhodný pro mezinárodní soutěž. 
Článek 715 – ÚBOR 
715.1 Přehlídka koní: Aby směli předvádět své koně, musí být voltižéři a lonžéři 
oblečeni v dresu NF na mistrovstvích a v týmových barvách na CVI. 
Během soutěže/ závodu : 

715.1.1 Jednotlivci musí nosit startovní číslo, přidělené OV, na pravé paži nebo 
na noze. 
715.1.2 Skupinoví voltižéři musí nosit čísla 1 až 7 na pravé paži,nebo noze a 
nebo na zádech. Všechna startovní čísla by měla být 10 až 12 cm vysoká, musí 
být jednoduchá a dobře viditelná. 
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715.1.3 Úbor skupin, jednotlivců a dvojic nesmí vadit při pohybu závodníků , 
nebo součinnosti závodníků během sestavy. Úbor nesmí za žádných okolností 
ohrozit bezpečnost voltižérů nebo koně. 
715.1.4 Úbor nesmí zakrývat linii těla voltižéra během závodu, aby neovlivnil 
hodnocení cviků. 
715.1.5 V souladu se Všeobecnými pravidly nesmí úbor působit dojmem nahoty. 
715.1.6 Úbor musí držet tvar a všechny jeho části musí zůstat na těle soutěžícího 
po celou dobu. Doplňky (neomezené, zahrnující pásky, masky a šperky) a 
rekvizity (neomezené, zahrnující klobouky, kapuce, hůlky, další pomůcky) jsou v 
aréně přísně zakázány. 
715.1.7 Jsou povoleny jen boty s měkkou podrážkou. 
715.1.8 Kalhoty musí být přichyceny k chodidlu cvičence. Sukně jsou povoleny 
jen na punčocháčích nebo leginách. 
715.1.9 Nesplnění výše uvedených podmínek povede k snížení bodového 
hodnocení. Viz Směrnice. 
715.1.10 Úbor lonžéra by měl být v harmonii s úborem voltižérů. 
715.1.11 Úbor skupiny by měl působit jednotným dojmem. 
715.2 Předávání cen: 

Aby se směli zúčastnit předávání cen, musí mít voltižéři i lonžéři oblečený dres 
NF na mistrovstvích a týmové barvy na CVI. Pro všechna předávání cen jsou 
povinné vhodné plné boty. Koně musí být při předávání cen vždy předváděni jako 
při závodě. 
Článek 716 – VOLTIŽNÍ KONĚ 
716.1 Na mezinárodních závodech musí být voltižní koně starší sedmi let, 
včetně. 
716.2 Národnost majitele koně nemusí být stejná s národností voltižérů nebo 
lonžéra. 
716.3 Všechny sestavy ve všech kolech musí být provedeny na stejném koni se 
stejným lonžérem. Jakmile soutěž začne, kůň nesmí být během ní vyměněn za 
jiného. 
716.4 Kůň nesmí být použit pro více než jednu skupinu a dva jednotlivce během 
jednoho dne. Čtyři jednotlivci se počítají jako jedna skupina. Jedna dvojice se 
počítá jako dva jednotlivci. 

Voltižní koně na národních závodech musí být nejméně 5-ti letí v soutěžích 
jednotlivců a skupin kat.D. V soutěžích skupin kategorie „junior“ a „senior“ musí 
být nejméně 6-ti letí. 

Podmínkou startu nového koně je splnění lonžovací úlohy minimálně na 50%. 
Lonžovací zkoušku (viz př. 4) rozhodují tři rozhodčí, z toho minimálně dva 
voltižní rozhodčí. 
Manažer komise bude o této zkoušce včas informován a obdrží řádně vyplněné 
rozhodčí listiny z této zkoušky.  

Na národních závodech může kůň v jednom soutěžním dni startovat s jednou 
skupinou senior/junior a dvěma jednotlivci nebo jednou skupinou junior, pokud 
jede skupina volnou sestavu v kroku a čtyřmi jednotlivci, nebo dvěma skupinami 
junior, pokud obě skupiny jedou volnou sestavu v kroku, nebo s šesti jednotlivci 
(maximálně čtyři jednotlivci na jeden start). Jedna dvojice se počítá jako dva 
jednotlivci. Skupiny D se nepočítají. 
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Článek 717 – POSTROJ VOLTIŽNÍHO KONĚ 
717.1 Veškeré vybavení musí být použito v původním nezměněném stavu. 
Použití jiného, nebo jakékoliv úpravy vybavení, kromě níže popsaného, bude 
znamenat vyřazení ze soutěže. 
717.2 Postroj voltižního koně v závodní aréně tvoří následující: 
717.2.1 Uzdečka (gumové udidlo je povoleno), viz Příloha 1 
717.2.2 Dvě vyvazovací otěže (průvlečné nebo pomocné otěže nejsou povoleny) 
717.2.3 Voltižní pás s poduškou a podbřišníkem. Voltižní pás má dvě pevná 
madla ve tvaru půloblouku na každé straně. Jeden krátký kožený řemen může 
být připevněn mezi vnitřními částmi madel. 

1. Vrchní kožený povrch 
2. Kožená poduška 
3. Podbřišníkové řemeny 
4. Smyčka na nohu 
5. Kovové kroužky na vyvazovací otěže 
6. Kožený kryt kroužků 
7. Madla (tvar madel není předepsán) 
8. Pomocná kožená madla 
9. Podbřišník 

 
717.2.4 Lonž a bič 
Lonž musí být připevněna k vnitřnímu kroužku udidla (ne přes hlavu nebo do 
vnějšího kroužku). 
717.2.5 Bandáže a/nebo kamaše je možné použít. Kryty a ucpávky uší jsou 
povoleny. 
717.2.6 Zádová poduška je povinná, gelové podložky jsou povoleny. 
717.2.7 Zádová poduška, která může být kdykoliv kontrolována stewardem 
a/nebo rozhodčím, musí mít následující parametry: 

• max. 80 cm od zadního okraje pásu do konce podušky 
• max. 25 cm od předního okraje pásu ke krku koně 
• max. 90 cm od jedné strany ke druhé 
• pokud je kontrolováno na koni, povolená odchylka nesmí přesáhnout 3 cm, 

tj. 93 cm 
• max. 3 cm tloušťku pokrývky 
• max. celková délka 1,10 m, včetně 25 cm před pásem 

717.2.8 Lonžovací obnosky jsou povoleny. 
717.2.9 Voltižní pás a poduška mohou být měněny po každé sestavě. 
717.2.10 Steward je oprávněn kdykoliv zkontrolovat koně, jakmile opustí arénu 
a jakékoliv nesrovnalosti znamenají okamžité vyloučení. Kontrola udidla musí být 
prováděna s největší opatrností, protože někteří koně jsou velmi citliví na své 
huby. Steward musí při kontrole udidla použít jednorázové chirurgické/ochranné 
rukavice (jeden pár rukavic na jednoho koně). 
717.3 Postroj voltižního koně na opracovišti je stejný jako v článku 717.1 s 
tímto dodatkem: 
717.3.1 Pomocné otěže jsou povoleny. 
717.3.2 Lomená udidla jsou povolena. 
717.3.3 Jakýkoliv člen výpravy, uvedený v definitivní přihlášce NF, smí koně 
opracovávat. Je povinné mít vhodnou obuv a ochranou helmu s tříbodovým 
uchycením. 
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Článek 718 – VOLTIŽNÍ KRUH  (viz.obr. na str. 19 a 20) 
718.1 Soutěžní prostor v kruhu musí být nejméně 20 x 25 m. Povrch musí být 
měkký a pružný. V případě konání v hale musí být její výška nejméně 5 m. 
Diváci musí být vzdáleni nejméně 11 m od středu kruhu (na mistrovstvích 
nejméně 13 m) 
Závodní prostor na národních závodech musí být nejméně 18x25m. 
718.2 Rozcvičovací kruh je povinný a musí splňovat výše dané parametry, ale 
doporučuje se mít tři a více rozcvičovacích kruhů. Na mistrovství jsou povinné 
alespoň tři. Pokud se závod odehrává v hale, musí být všem soutěžícím 
umožněno trénovat uvnitř. 
718.3 Doporučuje se, aby byli rozhodčí umístěni na vyvýšených podstavcích, asi 
50-60 cm nad úrovní kruhu, aby měli dobrý přehled po aréně. 
718.4 Stůl rozhodčích by měl být alespoň 11m, ale raději 13-15 m od centra 
kruhu. 
Diváci mají být přiměřeně daleko od rozhodčích. 
718.5 Časoměřič, alespoň osmnáctiletý, musí být přítomen vedle předsedy sboru 
rozhodčích. 
718.6 Vedle každého rozhodčího musí být zapisovatel, který mluví a píše 
anglicky. 
718.7 Předseda Sboru rozhodčích rozhoduje o rozmístění rozhodčích: A-F. Viz 
následující tabulka pro organizaci Sboru rozhodčích. 

 sestavy rozhodčí 

A 

rozhodčí  

B 

rozhodčí 

C 

rozhodčí 

D 

rozhodčí 

E 

rozhodčí 

F 

článek I. 

komentáře 

3 rozhodčí všechny všechno všechno všechno --------- --------- ---------  

4 rozhodčí  všechny všechno všechno všechno všechno --------- ---------  

 

sestava 
1 

 

cviky 

 

hodnotí 
koně 

 

cviky 

 

hodnotí 
koně 

 

cviky 

--------- 

 

sestava 
2 

 

cviky 

 

cviky 

 

hodnocení 
koně 

 

cviky 

 

hodnocení 
koně 

 

---------- 

 

sestava 
3 

 

hodnocení 
koně 

 

cviky 

 

cviky 

 

hodnocení 
koně 

 

cviky 

 

---------- 

 

 

 

 

 

5 
rozhodčích  

 

sestava 
4 

 

hodnocení 
koně 

 

hodnocení 
koně 

 

cviky 

 

cviky 

 

cviky 

 

---------- 

pro 
konečný 
výsledek se 
tři známky 
za cviky 
vydělí 3 a 
dvě známky 
za 
hodnocení 
koně vydělí 
2.Výsledky 
se sečtou a 
vydělí 
známkou 
příslušnou 
dané 
sestavě 

 

sestava 
1 

 

cviky 

 

cviky 

 

cviky 

 

hodnocení 
koně 

 

cviky 

 

hodnocení 
koně 

 

sestava 

2 

 

 

 

cviky 

 

 

 

cviky 

 

cviky 

 

cviky 

 

sestava 
3 

 

cviky 

 

cviky 

 

hodnocení 
koně 

 

cviky 

 

hodnocení 
koně 

cviky 

 

 

 

 

 

6 
rozhodčích 

 

sestava 
4 

 

cviky 

 

hodnocení 
koně 

 

cviky 

 

cviky 

 

cviky 

 

hodnocení 
koně 

pro 
konečný 
výsledek se 
čtyři 
známky za 
cviky vydělí 
4 a dvě 
známky za 
hodnocení 
koně vydělí 
2.Výsledky 
se sečtou a 
vydělí 
známkou 
příslušnou 
dané 
sestavě 

Na národních závodech múže všech 5 rozhodčích hodnotit všechny sestavy 
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Článek 719 - OFICIÁLNÍ OSOBY 
V závorce vedle každé oficiální osoby je minimální požadovaný status: (O) 
Oficiální mezinárodní rozhodčí, (I) Mezinárodní rozhodčí, (C) Mezinárodní 
rozhodčí kandidát, (N) Národní rozhodčí. 
Mistrovství CVI Master CVIO CVI2* CVI1* 

 

 

 

komise  

rozhodčích 

minimum 

1 předseda (O) 

4 členové (I) + 

maximum 

1 předseda (O) 

8 členů (I) 

všichni musí být  

různých národností 

 

1 předseda (O) 

2 členové (I) 

SR musí být  

mezinárodní 

minimum 

1 předseda (I) 

2 členové (I) 

maximum 

1 předseda (I) 

5 členů:  

4 členové (I) 

1 člen (C) 

SR musí být  

mezinárodní 

 

1 předseda 

2 členové 

1 člen (C) 

1 člen (N) 

SR musí být 

mezinárodní 

Odvolací  

komise 

1 předseda (I) 

+ aktivní, nebo bývalý 

rozhodčí 

+ 2 členové 

1 člen (I) 

1 člen (C) 

 

 

Povinné: 

1 předseda 

Musí být FEI rozhodčí ( I nebo C ) 

Technický 

delegát 

Ano  Ne 

Zahraniční 

rozhodčí 

Ne Člen SR bude jmenován FEI, aby působil jako  

zahraniční rozhodčí 

FEI  

veterinární 

delegát 

Veterinární komise 

1 předseda 

2 členové 

Organizační výbor je odpovědný za jmenování  

Veterinárního delegáta ze seznamu FEI 

Hlavní  

steward 

Organizační výbor je zodpovědný za jmenování voltižních stewardů ze  

seznamu FEI 

. 
Článek 720 - NÁKLADY A VÝSADY 
720.1 Soutěže 
Všeobecná pravidla by měla být základem pro jednání s Organizačním výborem. 
720.2 Mistrovství 
720.2.1 Národní federace jsou zodpovědné za cestovní výdaje svého vedoucího 
výpravy, soutěžících, ošetřovatelů, koní, lonžéra, asistenta, trenéra a veterináře 
na a z místa konání mistrovství. 
720.2.2 Pro Organizační výbory platí to samé jako v prvním odstavci, ale s 
následujícím omezením: 
• ustájení a krmení koně 
• možnost pro ošetřovatele zůstat v bezprostřední blízkosti stájí 
• možnost stravování pro všechny zúčastněné v místě závodu, nebo v 

bezprostřední blízkosti 
• pokud není ubytování zdarma, pak by mělo být zabezpečeno nebo doporučeno 

vhodné ubytování, s cenami uvedenými v rozpise 
• společné ubytování (jako například společné ložnice) je nepřípustné 
720.2.3 Výhody se přiznávají od jednoho dne před začátkem do jednoho dne po 
skončení mistrovství. Všichni soutěžící mají nárok na stejná práva, výhody a 
výsady. 
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720.2.4 Agenturní a veterinární poplatky za příjezd a odjezd z organizující země 
a/nebo místa závodu jsou sjednána a zaplacena Organizačním výborem. Náklady 
na národní mistrovství upravuje rozpis. 
Článek 721 – CENY 

Ve všech soutěžích kromě mistrovství musí cenu dostat čtvrtina týmů a/nebo 
jednotlivců a/nebo dvojic se svými lonžéry, minimálně čtyři ceny. Každý voltižér 
má dostat malý suvenýr. 

Na mistrovstvích jsou uděleny FEI medaile 1., 2. a 3. jednotlivci muži/ženě s 
jejich lonžéry, a 1., 2. a 3. skupině (7 voltižérů) a jejich lonžérům. K tomu ceny 
a stužky pro čtvrtinu soutěžících (lonžér + voltižér) musí zajistit Organizační 
výbor. 

721.1 Předávání cen by mělo proběhnout s náležitou důstojností a maximální 
obřadností. 

Článek 722 - ŽLUTÁ KARTA 

Pokud dojde k jakémukoliv špatnému zacházení s koněm nebo nevhodnému 
chování k oficiálním osobám nebo komukoliv spojenému se závodem, předseda 
sboru rozhodčích, předseda odvolacího výboru nebo hlavní steward FEI je 
oprávněn, jako alternativu k postupům stanoveným právním řádem, použít 
„Žlutou kartu“ (Viz Všeobecná pravidla). 
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Kruh pro mistrovství 
Jízdárna minimálně 26,00 metrů 

(pět rozhodčích) 
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Kruh pro CVI 
Jízdárna 20,00 metrů 

(tři rozhodčí) 
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KAPITOLA IV – VETERINÁRNÍ POKYNY 

Článek 723 - FEI PASY PRO KONĚ 

Platí Všeobecná a Veterinární pravidla. 

Článek 724 - ŠPATNÉ ZACHÁZENÍ S KOŇMI A DOPING 

Platí Všeobecná a Veterinární pravidla. 

Článek 725 - STÁJOVÁ BEZPEČNOST 

Minimální bezpečnost ve stáji, definovaná ve Veterinárních pravidlech, je 
požadovaná na mezinárodních voltižních závodech. 

Článek 726 - PROHLÍDKA KONÍ 

726.1 Před prvním závodem veterinární delegát společně se členem sboru 
rozhodčích (nejlépe předsedou) prohlédne koně podle Veterinárních pravidel. 

726.2 Během soutěže má sbor rozhodčích možnost prohlédnout nebo vyřadit 
koně, který kulhá nebo je ve špatném stavu, po zazvonění zvonkem předsedou 
rozhodčích. 

726.3 Kůň, vyřazený v jedné soutěži, ale který má soutěžit ve stejný, nebo další 
den, musí být před další soutěží znovu prohlédnut veterinárním delegátem za 
přítomnosti předsedy sboru rozhodčích. Pokud vyhoví veterinárním požadavkům 
smí se zůčastnit další soutěže . 

726.4 Veterinární delegát musí nahlásit předsedovi sboru rozhodčích každého 
koně, který vykazuje jakékoliv nestandardní známky na opracovišti před 
závodem. 

Článek 727 – VETERINÁRNÍ DELEGÁT FEI 

727.1 Na mistrovstvích je FEI jmenován zahraniční veterinární delegát, který je 
členem Veterinární komise. Na všech voltižních závodech je veterinární delegát 
jmenován hostitelskou NF/OV. 

KAPITOLA V – VOLTIŽNÍ SOUTĚŽE SKUPIN 

Článek 728 – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

728.1Soutěžní voltižní tým se skládá z lonžéra, koně a sedmi voltižérů. Každý 
voltižér může být během soutěže členem pouze jednoho týmu. 

728.2 Kůň cválá v kruhu o minimálním průměru 15 m, raději víc. Je doporučeno 
viditelně označit střed voltižního kruhu. 

728.3 Voltižní soutěž skupin se skládá ze tří sestav ve dvou kolech. Povinná 
sestava a první volná sestava v kvalifikačním kole a druhá volná sestava ve 
finále. 

728.4 Všechny sestavy musí být uskutečněny ve cvalu ve správném taktu (ne v 
rozloženém cvalu). 

728.5 Všech sedm soutěžících musí předvést všechny povinné cviky. 

728.6 Pouze šest soutěžících smí absolvovat volnou sestavu, každý musí 
předvést alespoň jeden cvik. 

728.7 Všichni voltižéři smí nastoupit do kruhu společně, ale pokud se sedmý 
voltižér zapojí, bude skupina vyloučena. 

728.8 Sestavy musí být odděleny přestávkou, trvající minimálně jednu hodinu. 

729.9 Je doporučeno předvádět sestavy s hudebním doprovodem, na 
CD/minidiscích, dodaných OV podle rozpisu. 
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728.10 Sestava je předvedena výhradně na koni, a proto nejsou povoleny žádné 
cviky nebo tanec na zemi. Vyloučení kvůli nesplnění této podmínky je na 
posouzení komise rozhodčích. 

728.11 Náskoky a seskoky provedené s pomocí ze země nebudou známkovány.  

Národní soutěže voltižních skupin se mohou pořádat pro kategorie junior (1*), 
senior (2*) a D. Soutěže voltižních skupin se musí řídit Všeobecnými pravidly a 
těmito pravidly. 

Během jedné sezóny nelze po dvou startech v jedné kategorii sestoupit do nižší 
kategorie. Výjimkou je výměna minimálně tří cvičenců ve skupině, nebo koně ze 
závažných důvodů (prodej, úraz, úhyn). Do vyšší kategorie lze přestoupit během 
sezóny kdykoliv. 

Závodní skupinu kategorie D tvoří 4-6 voltižérů. 

Článek 729 – POVINNÁ SESTAVA SKUPIN 1* 

729.1 V povinné sestavě 1* je předvedeno osm cviků ve dvou blocích. 

a) První blok: 
Náskok 
Základní sed 
Poloviční mlýn 
Předšvih v kontrasedu snožmo, následován 
Odskokem dovnitř 

b) Druhý blok: 
Náskok (bez bodování),následuje 
Váha (ukončená v kleku) 
Stoj (začíná v kleku) 
Zášvih s nohama na šířku ramen 
Odskok zánožkou snožmo ven 

729.2 Cviky povinné sestavy 1*, příchod, náskok a odskok jsou popsány ve 
Směrnicích pro rozhodčí. 

729.3 Začíná voltižér s číslem 1, po něm následuje 2, atd. 
729.4 Nejprve všech sedm voltižéřů předvede první, a potom druhý blok 
sestavy. 

 

Na národních závodech smí voltižéři skupiny junior předvést cviky povinné sestav  
v kroku, jak v 1., tak ve 2. bloku. 
Voltižéři skupiny kategorie D předvedou v povinné sestavě šest cviků v jednom 
bloku, všechny v kroku: 

Základní sed 
Holubička 
Klek s upažením 
Poloviční malý mlýn 
Vzpor 
Seskok dovnitř 
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Článek 730 – VOLNÁ SESTAVA SKUPIN 1* 

730.1 Volná sestava 1* smí obsahovat jednoduché, dvojité i trojité cviky, 
maximálně šest statických trojitých cviků. 

730.2 Ve volné sestavě má šest z voltižérů příležitost předvést své umění. 
Mohou si naplánovat vlastní sestavu s ohledem na vlastní schopnosti, nápady a 
zaměření z jednoduchých, dvojitých a trojitých volných cviků. 

730.3 Na koni nesmí být ve stejný okamžik víc jak tři voltižéři. Alespoň dva musí 
zůstat v kontaktu s koněm, jinak není za tyto části cviku započtena známka. 

730.4 Volná sestava se skládá ze statických a dynamických cviků. Statický cvik 
musí trvat nejméně tři cvalové kroky. Dynamický cvik bude započten, pokud se 
během provádění pohybuje těžiště cvičence v jiném směru, než se pohybuje kůň. 

Volná sestava skupin junior se může cvičit buď celá ve cvalu, nebo celá v kroku. 
Výsledná známka za sestavu předvedenou v kroku se dělí 2. Volná sestava 
skupin D se cvičí v kroku, skládá se ze cviků jednotlivců a dvojic. 

 

Článek 731 POVINNÁ SESTAVA SKUPIN 2* 

731.1 V povinné sestavě 2* je předvedeno sedm povinných cviků ve dvou 
blocích. 

a) První blok:   Náskok 
Základní sed 
Váha 
Mlýn se seskokem 

 

b) Druhý blok: Střih 
Stoj 
Odskok 

731.2 Cviky povinné sestavy 2*, příchod, náskok a odskok jsou popsány ve 
Směrnicích pro rozhodčí. 

731.3 Začíná voltižér s číslem 1, po něm následuje 2, atd. 

731.4 Všech sedm voltižérů předvede první, a potom druhý blok. 

Na národních závodech mohou voltižéři seniorské skupiny předvést cviky povinné 
sestavy v kroku, jak v 1., tak ve 2.bloku. 

 

Článek 732 – VOLNÁ SESTAVA SKUPIN 2* 

732.1 Ve volné sestavě má šest z voltižérů příležitost předvést své umění. 
Mohou si naplánovat vlastní sestavu s ohledem na vlastní schopnosti, nápady a 
zaměření z jednoduchých, dvojitých a trojitých volných cviků. 

732.2 Na koni nesmí být ve stejný okamžik víc jak tři voltižéři. Alespoň dva musí 
zůstat v kontaktu s koněm, jinak není za tyto části cviku započtena známka. 

732.3 Volná sestava se skládá ze statických a dynamických cviků. Statický cvik 
musí trvat nejméně tři cvalové kroky. Dynamický cvik bude započten, pokud se 
během provádění pohybuje těžiště cvičence v jiném směru, než se pohybuje kůň. 
Volná sestava skupin senior se může cvičit buď celá ve cvalu, nebo celá v kroku. 
Výsledná známka za sestavu předvedenou v kroku se dělí 2. 
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Článek 733 – MĚŘENÍ ČASU SKUPIN 1* a 2* 

733.1 Tým musí pozdravit během jedné minuty od zaznění signálu (zvonek) pro 
vstup do voltižního kruhu. Vyloučení z důvodu nepozdravení je na posouzení sbor 
rozhodčích. 

733.2 Než začne cvičení, musí kůň naklusat v kruhu, dokud předseda SR nebo 
rozhodčí A nezazvoní. Nejpozději 30 vteřin po zaznění zvonku, oznamujícího cval, 
musí začít první cvik. Vyloučení z důvodu nesplnění výše uvedeného je na 
posouzení sboru rozhodčích. 

733.3 Čas pro povinnou sestavu se začíná počítat, když se první voltižér dotkne 
madel, a končí časovým limitem. 

733.4 Čas pro volnou sestavu se začíná počítat, když se první voltižér dotkne 
madel, a končí časovým limitem. 

733.5 Maximální časový limit: 

733.1.1 Povinná sestava 7 minut. 

733.1.2 Volná sestava 4 minuty. 

733.6 Zvonek rozhodčího A dává signál soutěžícím. Používá se v následujících 
případech: 

733.6.1 Dává signál skupině ke vstoupení do voltižního kruhu. 

733.6.2 Dává signál k započetí povinné a volné sestavy. 

733.6.3 Oznamuje konec časového limitu. 

733.6.4 Dává signál, že je přerušeno měření času v případě pádu, při kterém 
voltižér dopadl jinak než na obě nohy a je neschopen okamžitě pokračovat, nebo 
se vrátit do řady. 

733.6.5 Dává signál soutěžícím, aby přerušili cvičení v případě, že kůň vykazuje 
známky neobvyklého chování, je mimo kontrolu nebo nebezpečný soutěžícím. 

733.6.6 Dává signál soutěžícím, aby přerušili cvičení v nepředpokládaných 
situacích, které zahrnují úpravy nebo opravy výstroje, a všechny další situace 
vyžadující pozornost. 

733.6.7 Dává signál soutěžícím, aby pokračovali po přerušení. Stopky jsou 
zapnuty, když se soutěžící dotkne madel. Sestava musí pokračovat do 30 vteřin 
po signálu. 

733.7 Při nejasnostech je možná komunikace mezi předsedou sbor rozhodčích 
a/nebo lonžérem/voltižérem. 

733.8 Pokud cvik začal těsně před koncem časového limitu, smí být i v 
kombinaci dokončen. Pokud začne Odskok bez dalšího navazujícího cviku, bude 
hodnocen za Obtížnost, Skladbu a Provedení bez srážek. Pokud je cvik nebo 
jejich kombinace zahájena po cviku nebo kombinaci probíhající během signálu 
časomíry (kromě konečného odskoku), bude odečtena srážka ze známky 
Skladba, a všechny cviky po zaznění zvonku nebudou hodnoceny za Provedení, 
Stupeň obtížnosti a Skladbu. Žádný další statický cvik nesmí být proveden po 
zaznění zvonku. Na národních závodech je časový limit pro povinnou sestavu 
skupin junior a senior 10 minut. Pro skupiny D není časový limit povinné sestavy 
omezený, časový limit pro volnou sestavu jsou 3 minuty. 

Článek 734 – ZNÁMKY SOUTĚŽÍ SKUPIN 

Kritéria hodnocení, stupeň obtížnosti a srážky viz Směrnice pro rozhodčí. 
Následující známky platí pro různé povinné sestavy, volné sestavy, celkový 
dojem a koně: 
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10 - vynikající 4 - nedostatečný 

9 - velmi dobrý 3 - téměř špatný 

8 - dobrý 2 - špatný 

7 - dosti dobrý 1 - velmi špatný 

6 - uspokojivý 0 - nepředveden, nebo 

5 - dostatečný „výsledek srážek“ 

Článek 735 – HODNOCENÍ POVINNÉ SESTAVY SKUPIN 1* 

735.1 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 

735.2 U Povinné sestavy 1* se známky všech voltižérů z povinné sestavy sčítají 
a dělí sedmi. Tento výsledek a známka pro koně, vynásobená dvěma, jsou 
sečteny a výsledek vydělen 10. 

Na národních závodech bude u skupiny junior za cviky předvedené v kroku 
udělena poloviční známka. 

V kategorii skupin D se jednotlivé známky každého voltižéra sečtou a součet se 
dělí počtem cvičenců skupiny. Tento výsledek se dělí číslem 6, neboť známka za 
koně se v kategorii D v povinných sestavách nebude udělovat. 

Článek 736 – HODNOCENÍ VOLNÉ SESTAVY SKUPIN 1* 

736.1 Volná sestava 1* získá tři známky plus jednu známku za koně. 

� Stupeň obtížnosti x 1 

� Kompozice x 2 

� Provedení x 3 

� Kůň x 1,5 

� Celková známka se vydělí 7,5. 

� Výsledná známka za sestavu předvedenou v kroku se ještě dělí 2. 

V kategorii D se udělí známka za : 

• Skladbu 

• Technické provedení 

• Kůň + celkový dojem 

• Součet těchto známek se dělí 4. 

736.2 Hodnocení - Stupeň obtížnosti 

736,2,1 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 

736.2.2 Cviky jsou rozděleny podle obtížnosti do tří stupňů obtížnosti. Jen 20 
cviků s nejvyšším stupněm obtížnosti bude bodováno podle následujícího: 

• Obtížné cviky (D) 0,5 bodů 

• Střední cviky (M) 0,4 bodů 

• Lehké cviky (E) 0,3 bodů 

736.3 Hodnocení - Skladba 

736.3.1 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 

736.4 Hodnocení - Provedení 

736.4.1 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 
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736.5 Hodnocení - Kůň 

736.5.1 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 

Článek 737 – HODNOCENÍ POVINNÉ SESTAVY SKUPIN 2* 

737.1 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 

737.2 U Povinné sestavy 2* se známky všech sedmi voltižérů za povinné cviky 
sčítají a dělí sedmi. Tento výsledek a známka pro koně, vynásobená dvěma, jsou 
sečteny a výsledek vydělen 9. 

Na národních závodech bude u skupiny senior za povinné cviky předvedené v 
kroku udělena poloviční známka. 

Článek738 – HODNOCENÍ VOLNÉ SESTAVY SKUPIN 2* 

738.1 Volná sestava 2* získá tři známky plus jednu známku za koně. 

• Stupeň obtížnosti x 1 

• Kompozice x 2 

• Provedení x 2,5 

• Kůň x 1,5 

• Celková známka se vydělí 7. 

• Výsledná známka za volnou sestavu předvedenou v kroku se ještě dělí 2. 

738.2 Hodnocení - Stupeň obtížnosti 

738.2.1 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 

738.2.2 Cviky jsou rozděleny podle obtížnosti do tří stupňů obtížnosti. Jen 25 
cviků s nejvyšším stupněm obtížnosti bude bodováno podle následujícího: 

• Obtížné cviky (D) 0,4 bodů 

• Střední cviky (M) 0,3 bodů 

• Lehké cviky (E) 0,2 bodů 

738.3 Hodnocení - Skladba 

738.3.1 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 

738.4 Hodnocení - Provedení 

738.4.1 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 

738.5 Hodnocení - Kůň 

738.5.1 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 

Článek 739 – HODNOCENÍ KONĚ A CELKOVÝ DOJEM SKUPINY 1* A 2* 

739.1 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. Kritéria pro hodnocení 
koně viz Směrnice pro rozhodčí. 

739.2 Hodnocení celkového dojmu začíná nástupem skupiny a končí odchodem 
skupiny. 

739.3 Celkový dojem skupiny je zahrnut ve známce za koně. 

Článek 740 – CELKOVÁ ZNÁMKA SKUPINY 1* A 2* 

740.1 Konečné známky ze tří sestav jsou sečteny a vyděleny třemi. Výsledek 
bude zaokrouhlen na tři desetiny(tzn. 0.0011-0.0015 dolu; 0.0016-0.0019 
nahoru). 
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740.2 Skupinám nekvalifikovaným do druhého kola se konečné známky z první a 
druhé sestavy sečtou a vydělí dvěma. Výsledek bude zaokrouhlen na tři 
desetiny(tzn. 0.0011-0.0015 dolu; 0.0016-0.0019 nahoru). 

740.3 V případě shodných celkových známek rozhoduje vyšší z povinné sestavy 
z prvního kola. 

740.4 Jednotlivé známky musí být zapsány v listinách rozhodčích. 

Článek 741 – MISTROVSTVÍ SKUPIN 1* A 2* 

741.1 Na mistrovstvích se musí soutěž skupin skládat ze tří sestav ve dvou 
kolech. 12 nejlepších skupin postupuje z kvalifikace do finále. Tento počet může 
být zvýšen podle rozhodnutí sboru rozhodčích. 

741.2 V případě shodných celkových známek rozhoduje vyšší celková známka z 
povinné sestavy prvního kola. 

KAPITOLA VI – VOLTIŽNÍ SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ 

Článek 742 - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

742.1 Jednotliví voltižéři jsou doprovázeni pouze lonžérem a voltižním koněm. 
Další doprovod není povolen. Všechny sestavy musí být provedeny na stejném 
koni ve všech kolech, i v případě, že se konají v různých dnech.  

742.2 Kůň cválá v kruhu o průměru nejméně 15 metrů. Viditelné označení 
středu kruhu je vhodné. 

742.3 Voltižní soutěže jednotlivců sestávají z různých sestav – viz Článek 707. 

742.4 Všechny sestavy musí být předvedeny ve cvalu ve správném taktu (ne 
rozloženém cvalu). 

742.5 Všichni cvičenci na stejném koni musí předvést cviky ve stejném pořadí. 

742.6 Různé sestavy musí být odděleny alespoň jednohodinovou přestávkou. 

742.7 Během předvádění dané sestavy nesmí být ve voltižním kruhu kromě 
lonžéra jiná osoba. Následující závodník smí vstoupit do kruhu až poté, co 
cvičenec dokončí poslední odskok. Dřívější vstup znamená vyřazení závodníka. 

742.8 Je doporučeno předvádět sestavu na hudbu na CD/minidiscích, dodaných 
podle rozpisu závodu. 

742.9 Sestava je předváděna na koni, a proto nejsou povoleny žádné cviky nebo 
tanec na zemi. Vyloučení kvůli nesplnění této podmínky je na posouzení komise 
rozhodčích. 

Národní soutěže jednotlivců se mohou pořádat pro kategorie junior (1*) , senior 
(2*) a děti. Soutěž jednotlivců dětí je jednokolová, cvičí pouze povinnou sestavu 
juniorské skupiny( viz.čl. 729 ) v jednom bloku (po předšvihu se vrací polovičním 
mlýnem zpět), buď ve cvalu nebo kroku (poloviční známka). 

Soutěže jednotlivců se musí řídit Všeobecnými pravidly, těmito pravidly a 
Směrnicemi pro rozhodčí. 

V případě jednodenních závodů se soutěží podle rozpisu v těchto variantách: 

a)povinná sestava + volná sestava 

b)technická sestava + volná sestava 

c)povinná a technická sestava + volná sestava 

V případě soutěže podle odstavce c) zacvičí všichni jednotlivci na jednom koni 
povinnou sestavu a jednotlivci senioři následně technickou sestavu. Mezi 
povinnou a technickou sestavou je povolena přestávka 1 až 3 minuty. 
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Článek 743 – POVINNÁ SESTAVA JEDNOTLIVCŮ 1* a 2* 

743.1 V povinné sestavě je předvedeno: 

• Náskok 

• Základní sed 

• Váha 

• Mlýn 

• Střih 

• Stoj 

• Odskok 

743.2 Povinné cviky jsou popsány ve směrnicích pro rozhodčí. 

743.3 Všichni voltižéři cvičící na stejném koni vstupují do kruhu společně. Nikdo 
jiný nesmí vstoupit do kruhu. 

743.4 Všichni voltižéři musí cvičit jeden za druhým bez čekání na signál zvonku. 

Článek 744 – VOLNÁ SESTAVA JEDNOTLIVCŮ 1* a 2* 

744.1 Volná sestava se skládá ze statických a dynamických cviků. Džigitovky 
jsou doporučeny. Statické cviky musí být drženy alespoň tři cvalové kroky, aby 

byly započítány do známek za obtížnost. 

744.2 Všichni voltižéři cvičící na stejném koni vstupují do kruhu společně. Nikdo 
jiný nesmí vstoupit do kruhu. 

744.3 Všichni voltižéři cvičí jeden za druhým, ale musí čekat na signál zvonku. 

Článek 745 – TECHNICKÁ SESTAVA JEDNOTLIVCŮ 2* 

745.1 Technická sestava se skládá z 5 technických cviků a dodatečných volných 
cviků, zvolených voltižérem. 

745.2 Technické cviky jsou z dané kategorie pohybových dovedností: 

• rovnováha 

• plynulost pohybu, koordinace 

• síla 

• přesnost pohybu 

• pružnost 

745.3 Cviky v každé kategorii jsou popsány ve Směrnicích pro rozhodčí. 

745.4 Jeden cvik z každé kategorie je jmenován FEI Voltižním výborem rok před 
Mistrovstvím světa, aby byl cvičen po dva roky následující po Mistrovství, 
počínaje 1.ledna příslušného roku. Těchto pět technických cviků bude oznámeno 
na internetových stránkách FEI. 

745.5 Všichni voltižéři cvičící na stejném koni vstupují do kruhu společně. Nikdo 
jiný nesmí vstoupit do kruhu. 

745.6 Všichni voltižéři musí cvičit jeden za druhým, ale musí čekat na signál 
zvonku. 

Článek 746 – MĚŘENÍ ČASU JEDNOTLIVCŮ 1* a 2* 

746.1 Voltižéři a lonžér musí pozdravit během jedné minuty od zaznění signálu 
(zvonek) pro vstup do voltižního kruhu. Vyloučení za nepozdravení je na 
posouzení sboru rozhodčích. Před započetím cvičení musí kůň naklusat v kruhu, 
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dokud předseda SR nezazvoní. Nejpozději 30 vteřin po zaznění zvonku, musí 
začít první cvik. Nesplnění je na posouzení SR. 

746.2 Pro povinnou sestavu není stanoven časový limit. Pokud na jednom koni 
cvičí více závodníků, další voltižér začne cvičit okamžitě po seskoku 
předcházejícího voltižéra bez čekání na signál. 

746.3 Je stanoven časový limit 1 minuta pro volné a technické 2* sestavy. Čas 
se začíná počítat v okamžiku, kdy se voltižér dotkne madel. 

746.4 Zvonek rozhodčího A dává signál soutěžícím v následujících případech: 

746.5 Dává signál voltižérům a lonžérovi s koněm ke vstoupení do voltižního 
kruhu. 

746.6 Dává signál prvnímu voltižérovi k započetí povinné sestavy, a každému 
cvičenci k započetí volné nebo technické sestavy. Vyřazení za nepozdravení je na 
posouzení sboru rozhodčích. 

746.7 Oznamuje konec časového limitu. 

746.8 Pokud dojde k pádu během volné nebo technické sestavy, je časomíra 
zastavena, dokud se voltižér znovu nedotkne madel a nenásleduje náskok. 

746.9 Dává signál soutěžícím, aby přerušili cvičení v případě, že kůň vykazuje 
známky neobvyklého chování, je mimo kontrolu nebo nebezpečný soutěžícím. 

746.10 Dává signál cvičenci k ukončení cvičení za nepředpokládaných okolností. 

746.11 Dává signál soutěžícímu, aby pokračoval po přerušení. 

746.12 V případě neočekávané situace nebo pokud je dán signál k přerušení 
sestavy z jakéhokoliv důvodu, je čas zastaven, dokud se cvičenec znovu 
nedotkne madel a nenásleduje náskok. 

746.13 Při nejasnostech je možná komunikace mezi předsedou sboru rozhodčích 
a/nebo lonžérem/voltižérem. 

Článek 747 – ZNÁMKY JEDNOTLIVCŮ 

Kritéria hodnocení, stupeň obtížnosti a srážky viz Směrnice pro rozhodčí. 
Následující známky platí pro různé povinné sestavy, volné sestavy, technické 
sestavy, celkový dojem a koně: 

10 - vynikající 4 - nedostatečný 

9 - velmi dobrý 3 - téměř špatný 

8 - dobrý 2 - špatný 

7 - dosti dobrý 1 - velmi špatný 

6 - uspokojivý 0 - nepředveden, nebo 

5 - dostatečný „výsledek srážek“ 

Článek 748 - HODNOCENÍ POVINNÉ SESTAVY JEDNOTLIVCŮ 1* A 2* 

748.1 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 

748.2 Povinná sestava dostává 8 známek: 

748.2.1 7 oddělených známek za povinné cviky. 

748.2.2 Známka koně vynásobená 2. 

Celková známka vydělená 9. 

748.3 Každý povinný cvik je známkován. 
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Článek 749 - HODNOCENÍ TECHNICKÉ SESTAVY JEDNOTLIVCŮ 2* 

749.1 Technické cviky testují pět specifických oblastí: 

• Přesnost pohybu (kondice) – může být předvedeno jako náskok nebo 
džigitovka. 

• Plynulost pohybu, rytmus (koordinace) 

• Pružnost 

• Rovnováha (koordinace) 

• Síla (kondice) 

749.2 Každé čtyři roky smí FEI voltižní komise představit dva nové technické 
cviky, které nahradí dva předchozí. 

749.3 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 

749.4 Technická sestava získává 10 známek: 

• Pět oddělených známek za určené technické cviky 

• Skladba krát 2 

• Provedení krát 1 

• Známka za koně krát 2 

• Celková známka je vydělená 10 

Technické cviky mohou být předvedeny v jakémkoliv pořadí. 

749.5 Hodnocení – Technické cviky 

749.5.1 Technické cviky jsou popsány ve Směrnicích pro rozhodčí. 

749.6 Hodnocení – Skladba 

749.6.1 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 

749.7 Hodnocení – Provedení 

749.7.1 Známka za Provedení je hodnocení dodatečných statických a 
dynamických cviků bez posouzení technických cviků. 

749.7.2 Známka za Provedení může být dána v podobě celkové známky nebo 
jako součet různých chyb v provedení. V protokolu nemusí být zmíněny 
jednotlivé chyby v provedení. 

749.7.3 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 

749.8 Hodnocení – Kůň 

749.8.1 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 

Článek 750 - HODNOCENÍ VOLNÉ SESTAVY JEDNOTLIVCŮ 1* A 2* 

750.1 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 

750.2 Volná sestava získává čtyři známky: 

• Stupeň obtížnosti x 1 

• Skladba x 1 

• Provedení x 2 

• Kůň x 1 

Celková známka je vydělena 5. 

750.3 Hodnocení – Stupeň obtížnosti 
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750.4 Volná sestava se musí skládat z minimálně 7 cviků, ze kterých se může 
vypočítat známka. Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. Lehké cviky 
(E) se započítávají, ale nemají hodnotu pro hodnocení Stupně obtížnosti. 

750.5 Pokud je předvedeno méně cviků, než je požadováno, nebude přidělena 
známka. 

V tomto případě musí být SR svolána rozhodčím A. Rozhodnutí o nepřidělení 
známky je v jeho kompetenci. 

750.6 Hodnocení cviků je následující: 

• Riskantní cviky (R) 1.3 bodů 

• Těžké cviky (D) 0.9 bodů 

• Středně těžké cviky (M) 0.4 bodů 

• Lehké cviky (E) 0.0 bodů 

Posuzuje se pouze 10 nejobtížnějších cviků. 

750.7 Hodnocení – Skladba 

750.7.1 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 

750.8 Hodnocení – Provedení 

750.8.1 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 

Rozhodčí musí zapsat stupeň obtížnosti všech cviků a jejich srážky na 
výsledkovou listinu. 

750.9 Hodnocení – Kůň 

750.9.1 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 

Článek 751 - KONEČNÁ ZNÁMKA JEDNOTLIVCI 1*& 2* 

751.1 V prvním kole jsou výsledné známky za povinnou a volnou sestavu 
sečteny a vyděleny 2. Ve druhém kole jsou výsledné známky technické a druhé 
volné sestavy sečteny a vyděleny 2. Celková známka je průměrem obou kol. 
Všechny výsledky jsou zaokrouhleny na tři desetinná místa (tj. 0,0011-0,0015 
dolů; 0,0016-0,0019 nahoru). 

751.2 V případě shody výsledků rozhoduje vyšší známka z povinné sestavy v 
prvním kole. 

Článek 752 - MISTROVSTVÍ JEDNOTLIVCŮ 

752.1 Na mistrovstvích světa musí soutěže probíhat ve dvou kolech. Ve druhém 
kole smí 

startovat 15 nejlepších účastníků prvního kola. 

752.1.1 Jednotlivci ve druhém kole 2* předvedou technickou a volnou sestavu. 

752.1.2 Jednotlivci ve druhém kole 1* předvedou povinnou a volnou sestavu. 

752.2 Na kontinentálních mistrovstvích musí soutěže probíhat ve dvou kolech. Ve 

druhém kole smí startovat 15 nejlepších účastníků z kontinentu z prvního kola. 

Všem soutěžícím, kteří nejsou z kontinentu, ale umístí se výš než 15 nejlepších 

voltižérů z kontinentu, bude povolena účast ve druhém kole. 
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KAPITOLA VIII – SOUTĚŽE DVOJIC 2* 

Článek 753 - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

753.1 Voltižní soutěž dvojic se skládá ze dvou voltižérů, lonžéra a voltižního 
koně. 

753.2 Voltižní soutěž dvojic je volná sestava v jednom nebo dvou kolech. Viz    
čl. 707. 

753.3 Dvě kola volných sestav jsou předváděny odděleně s přestávkou nejméně 
1 hodiny. 

753.4 Volná sestava musí být předváděna s hudbou. 

753.5 Sestava je prováděna na koni, a proto nejsou povoleny žádné cviky nebo 
tanec na zemi. Vyloučení kvůli nesplnění této podmínky je na posouzení komise 
rozhodčích. 

753.6 V soutěži dvojic je povolená jakákoliv kombinace pohlaví voltižérů.  

Na národních závodech smí voltižéři předvést volnou v sestavu v kroku. 

Článek 754 – VOLNÁ SESTAVA DVOJIC 

754.1 Volná sestava se skládá z jednoho nebo dvou kol, s časovým limitem dvě 
minuty pro každé kolo. 

754.2 Stejná skladba může být použita v obou kolech. Během cvičení musí 
zůstat oba voltižéři v kontaktu s koněm, madly nebo mezi sebou. Doporučují se 
džigitovky. 

754.3 Volná sestava se hodnotí odděleně za Stupeň obtížnosti, skladbu, 
provedení a koně. 

Článek 755 - MĚŘENÍ ČASU DVOJIC 

755.1 Tým musí pozdravit během jedné minuty od zaznění signálu (zvonek) pro 
vstup do voltižního kruhu. Vyloučení z důvodu nepozdravení je na posouzení 
Komise rozhodčích. Než začne cvičení, musí kůň naklusat v kruhu, dokud 
předseda SR nebo  rozhodčí A nezazvoní. Nejpozději 30 vteřin po zaznění zvonku 
musí být předveden klusl. 

• Vyloučení z důvodu nesplnění výše uvedeného je na posouzení Sboru 
rozhodčích. 

• Nejpozději 30 vteřin po zaznění zvonku, oznamujícího cval, musí začít první 
cvik. 

• Vyloučení z důvodu nesplnění výše uvedeného je na posouzení Sboru 
rozhodčích. 

755.2 Časový limit pro volnou sestavu je dvě minuty. Čas se začíná počítat, 
když se první voltižér dotkne madel. 

755.3 Zvonek rozhodčího A dává signál soutěžícím. Používá se v následujících 
případech: 

755.3.1 Dává signál voltižérům ke vstoupení do voltižního kruhu. Vyloučení z 
důvodu nesplnění výše uvedeného je na posouzení Komise rozhodčích. 

755.3.2 Dává signál k započetí volné sestavy. 

755.3.3 Oznamuje konec časového limitu 

755.3.4 pokud dojde k pádu obou soutěžících během volné sestavy, časomíra je 
zastavena, dokud se soutěžící znovu nedotkne madel a nenásleduje okamžitě 
náskok. 
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Sestava musí pokračovat do 30 vteřin po signalizaci pádu. 

755.3.5 Dává signál soutěžícím, aby přerušili cvičení v případě, že kůň vykazuje 
známky neobvyklého chování, je mimo kontrolu nebo nebezpečný soutěžícím. 

755.3.6 Dává signál soutěžícím, aby přerušili cvičení v nepředpokládaných 
situacích. 

755.3.7 Dává signál soutěžícím, aby pokračovali po přerušení. 

755.3.8 V případě nepředpokládaných situací, nebo pokud je signalizováno 
přerušení z jakéhokoliv důvodu, časomíra je zastavena, dokud se voltižér 
nedotkne madel a nenásleduje náskok. 

755.3.9 Při nejasnostech je možná komunikace mezi předsedou Sboru 
rozhodčích a/nebo lonžérem/voltižérem. 

Článek 756 – ZNÁMKY DVOJIC 

Kritéria hodnocení, stupeň obtížnosti a srážky viz Směrnice pro rozhodčí. 

Následující známky platí pro volné sestavy: 

10 - vynikající 4 - nedostatečný 

9 - velmi dobrý 3 - téměř špatný 

8 - dobrý 2 - špatný 

7 - dosti dobrý 1 - velmi špatný 

6 - uspokojivý 0 - nepředveden, nebo 

5 - dostatečný „výsledek srážek“ 

Článek 757 - HODNOCENÍ VOLNÉ SESTAVY DVOJIC 

757.1 Volná sestava dvojic získává tři známky a známku pro koně: 

• Stupeň obtížnosti x 1 

• Skladba x 2 

• Provedení x 2,5 

• Kůň x 1,5 

• Celková známka je vydělena 7 

Celková známka za sestavu předvedenou v kroku se ještě vydělí dvěma. 

757.2 Hodnocení – Stupeň obtížnosti 

757.2.1 Volná sestava se musí skládat z minimálně 7 cviků, ze kterých se může 
vypočítat známka. Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. Lehké cviky 
(E) se započítávají, ale nemají hodnotu pro hodnocení Stupně obtížnosti. 

757.2.2 Pokud je předvedeno méně cviků, než je požadováno, nebude přidělena 
známka. 

V tomto případě musí být SR svolán rozhodčím A. Rozhodnutí o nepřidělení 
známky je  jeho kompetenci. 

757.2.3 Hodnocení cviků je následující: 

• Těžké cviky (D) 1.0 bodů 

• Středně těžké cviky (M) 0.5 bodů 

• Lehké cviky (E) 0.0 bodů 

• Posuzuje se pouze 10 nejobtížnějších cviků. 
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757.3 Hodnocení – Skladba 

757.3.1 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 

757.4 Hodnocení – Provedení 

757.4.1 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 

Rozhodčí musí zapsat stupeň obtížnosti všech cviků a jejich srážky na 
výsledkovou listinu. 

757.5 Hodnocení – Kůň 

757.5.1 Maximální známka je 10. Desetiny jsou povoleny. 

Článek 758 - KONEČNÁ ZNÁMKA DVOJIC 

758.1 Celkové známky z obou kol jsou sečteny a vyděleny dvěma. 

758.2 Všechny výsledky jsou zaokrouhleny na tři desetinná místa (tj. 0,0011-
0,0015 dolů; 0,0016-0,0019 nahoru). 

758.3 V případě shody výsledků rozhoduje vyšší známka z volné sestavy v 
prvním kole. 

Článek 759 - MISTROVSTVÍ DVOJIC 

759.1 Na mistrovstvích světa musí soutěže probíhat ve dvou kolech. Ve druhém 
kole smí startovat 15 nejlepších dvojic prvního kola. 

759.1.1 V obou kolech jsou předvedeny pouze volné sestavy. 

759.2 Na kontinentálních mistrovstvích musí soutěže probíhat ve dvou kolech. Ve 

druhém kole smí startovat 15 nejlepších dvojic z kontinentu z prvního kola. Všem 

soutěžícím, kteří nejsou z kontinentu, ale umístí se výš než 15 nejlepších dvojic 

z kontinentu, bude povolena účast ve druhém kole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

Příloha 1 Povolená udidla 
 

Všechna níže uvedená udidla musí být použita v původním nezměněném stavu, 
tak jak byla vyrobena. 
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Příloha 2 Nánosníky 
Nánosníky musí být ploché. 

Jiné než kožené nánosníky nejsou povolené. U zkříženého mexického nánosníku 
je povolena malá spojka na křížení dvou kožených řemenů (nánosníku a 
podbradníku). 

 

 
Podpínací hannoverský nánosník    Obyčejný anglický nánosník 

 

 
Irský nánosník s podepnutím     Zkřížený mexický nánosník 
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Lonžovací úloha pro nového koně/lonžéra 
 
Závody v:…………………………….   Datum:…………………………. 

Lonžér: ………………………………   Kůň:……………………………. 

Klub/oddíl:…………………………..   

Úloha Koef. Body 

Nástup v klusu na střed kruhu, stát, pozdrav 
(rovné naklusání, klidné stání) 1 

 

Vyvedení koně na kruh – krok 1x kolem 
1 

 

Naklusání – pracovní klus 2x kolem 
(pravidelnost klusu, přesnost kruhu) 1 

 

Nacválání – pracovní cval 2x kolem 
(klid, pravidelnost taktu) 2 

 

Náskok voltižéra, provedení základního sedu a váhy na 4 cvalové skoky  
a odskok ven, kůň pokračuje ve cvalu 
 

2 
 

Pracovní cval 1x kolem 
1 

 

Zastavení ze cvalu- 6 sekund nehybnost u rozhodčího A(přesnost 
zastavení) 1 

 

Naklusání 1x kolem 
1 

 

Přechod do kroku, zastavení, příchod ke koni, pozdrav ze středu kruhu 
1 

 

Hodnocení vlivu lonžéra –hlasové pomůcky,lonž, bič, reakce koně na 
hudbu 2 

 

Součet  

Konečná známka = součet : 13  

 

Rozhodčí jméno 
 

A 
  

B 
  

C 
  

Průměrná známka 
 

Dosažené % z max.známky 
 

Umístění 
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