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SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY MČR 2021 
VOLTIŽ / PARAVOLTIŽ 

 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PRO MČR VOLTIŽ A PARAVOLTIŽ 2021 

 

 

1. Nedílnou součástí STP všech disciplín jsou Všeobecná ustanovení STP 
uveřejněná v samostatném dokumentu. MČR se řídí těmito STP, platnými 
Stanovami ČJF a Registračním a přestupním řádem ČJF, pravidly jezdeckého 
sportu, všeobecnými pravidly, veterinárními pravidly a rozpisem příslušného 
MČR. Rozpis pro MČR schvaluje VV na základě doporučení člena VV pro 
legislativu ve spolupráci s komisí disciplíny. 

 
2. Kvalifikaci lze plnit na národních závodech ČJF. Ve výjimečných případech 

může VK uznat jako nominační start i start na mezinárodních závodech CVI.  
 

3. V případě nedostatečné účasti startujících mohou být některé kategorie 
sloučeny. 
 

4. Pro všechny soutěže platí, že 2. kolo je finálové. Počet postupujících do finále 
bude upraven „Rozpisem MČR“. 
 

5. Výjimka z všeobecných ustanovení: Kvalifikace lze plnit od 1.1.2020 

 

MČR VOLTIŽ 2021 
 

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ – SENIOŘI MUŽI A ŽENY 
 

- hodnotí se odděleně  
- soutěže se mohou zúčastnit voltižéři, kteří mají potvrzený start nejméně na 

dvou národních závodech v kvalifikačním období.  
- soutěž je dvoukolová, soutěží se podle platných pravidel pro danou kategorii 
- první kolo povinná a volná sestava, druhé kolo technická a volná sestava 
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SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ – JUNIOŘI A: MUŽI A ŽENY 12-18 LET 
 

- hodnotí se odděleně 
- soutěže se mohou zúčastnit voltižéři, kteří mají potvrzený start nejméně na 

dvou národních závodech v kvalifikačním období. 
- soutěž je dvoukolová, soutěží se podle platných pravidel pro danou kategorii 
- první kolo povinná a volná sestava, druhé kolo povinná a volná sestava 

 
 

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ – JUNIOŘI B: MUŽI A ŽENY 10-14 LET 
 

- soutěže se mohou zúčastnit voltižéři, kteří mají potvrzený start nejméně na 
dvou národních závodech v kvalifikačním období.  

- soutěž je dvoukolová, soutěží se podle platných pravidel pro danou kategorii 
- první kolo povinná a volná sestava, druhé kolo povinná a volná sestava 

 
 

SOUTĚŽ SKUPIN: JUNIOR / SENIOR 
 

- hodnotí se odděleně 
- soutěže se mohou zúčastnit ty skupiny, které mají potvrzený start nejméně na 

jedněch národních závodech v kvalifikačním období. 
- soutěž je dvoukolová, soutěží se podle pravidel platných pro danou kategorii 
- první kolo povinná a volná sestava, druhé kolo volná sestava 

 

 

SOUTĚŽ DVOJIC: JUNIOR / SENIOR 
 

- hodnotí se odděleně 
- soutěže se mohou zúčastnit ty dvojice, které mají ve stejném složení potvrzený 

start na nejméně jedněch národních závodech v kvalifikačním období, a které 
předvedly svou sestavu alespoň jednou ve cvalu 

- soutěž je dvoukolová, soutěží se podle pravidel platných pro danou kategorii 
- voltižní dvojice předvede v obou kolech volnou sestavu ve cvalu 
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SOUTĚŽ DRUŽSTEV JEDNOTLIVCŮ 
 

- družstva se skládají ze tří nebo čtyř členů zastupující jednu oblast nebo oddíl. 
Mohou být smíšená (Junior, Senior, muži, ženy). Do výsledku se započítává 
výsledek z povinné a volné sestavy prvního závodního dne (kola). Pokud 
voltižér startuje zároveň v mistrovské soutěži jednotlivců, je do soutěže 
družstev výsledek započítán z této soutěže.  

- Jednotlivý voltižér – člen družstva – musí mít splněné kvalifikační podmínky 
pro soutěže jednotlivců všech kategorií pro rok 2021 

- do výsledku se započítají tři nejlepší výsledky z prvního dne (kola) - (povinná 
a volná sestava) 

 

MS SENIOR 2021 / MS JUNIOR 2021 
 

Nominaci reprezentantů ČR všech kategorií navrhuje odborná komise  
a schvaluje VV. 

 
O účasti na MS rozhodnou výsledky ze všech národních nominačních závodů, 
mezinárodních závodů CVI Budapešť (HUN). 

 
Kvalifikační kritéria FEI pro jednotlivce 
Viz tabulka FEI 
 
Kvalifikační období FEI: 
Od 1.1.2020 do data nominační přihlášky na MS 2021. 
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MČR PARAVOLTIŽ 2021 
 

SOUTĚŽ DVOJIC: JUNIOR / SENIOR 
 

Soutěž jednotlivců 
 
- LPP lehké postižení psychické 
- LPT lehké postižení tělesné 
- MP1 mentální postižení 1.stupně (lehké mentální postižení) 
- MP2 mentální postižení 2.stupně (střední a těžké mentální postižení) 
- TP1 tělesné postižení 1. stupně (lehčí tělesné postižení) 
- TP2 tělesné postižení 2. stupně (těžké tělesné postižení) 
- ZO zdravotní omezení 
 
Paravoltižér musí mít potvrzenou účast nejméně na jedněch národních závodech v 
roce 2021, včetně barelových. 

 

SOUTĚŽ DVOJIC: JUNIOR / SENIOR 
 

- SP (smíšené postižení) 
 
Dvojice musí absolvovat nejméně jedny národní závody v roce 2021, včetně 
barelových. 

 

SOUTĚŽ DVOJIC: JUNIOR / SENIOR 
 

- SP (smíšené postižení) 
 
Skupina musí absolvovat nejméně jedny národní závody v roce 2021, včetně 
barelových. 
 
Kvalifikační závody pro MČR 2021 jsou všechny národní závody podle 
sportovního kalendáře, včetně barelových. 

 


