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1. Základní ustanovení. 

1.1. Základní informace  
1.1.1. Kategorie závodů: CPEVN - MČR - paravoltiž 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 171007A2 
1.1.3. Název závodů: Mistrovství ČR v paravoltiži 
1.1.4. Pořadatel: TJ Orion Praha, z.s., U Ledáren 48, 147 00 Praha 4 – Braník 

z pověření ČJF 
1.1.5. Datum závodů: 7.-8.10.2017 
1.1.6. Místo konání: Areál JO TJ Orion Praha, U Ledáren 48, 147 00 Praha 4  
1.1.7. Omezující kritéria: Mistrovské soutěže dle STP ČJF pro rok 2017 

 
  

1.2. Funkcionáři závodů: 
 
Ředitel závodů: Ing. Nora Hořická, A0252, 608 076 999 
Sekretář závodů: Bc. Alexandra Kalinová, 608 949 533, sasik21@seznam.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Nora Hořická, 608 076 999, norahoricka@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí: Dalibor Blažek, H0130 
Sbor rozhodčích: MUDr. Martina Jansová, G2374 a  Vendula Titěrová, ČHS 
Technický delegát: MUDr. Elvíra Zamrazilová, A0260  
Steward: Mgr. Jana Sklenaříková, G0706 
Hlasatel: Mgr. Josef Zelinka 
Zpracovatel výsledků: Ing. Dušan Purr 
Lékařská služba: Český červený kříž, Praha 1, sanitka s personálem 
Veterinární služba: MVDr. Věra Pernicová, 777 648 571 
Podkovář: Milan Vanko, 732 862 305 

 
 

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště:  krytá jízdárna, kruh o průměru 20m, písek+geotextilie 
1.3.2. Opracoviště:  krytá jízdárna, kruh o průměru 15m, písek + geotextilie 
1.3.3. Opracování:  otevřená jízdárna, kruh o průměru 20m, písek 

 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka 
Uzávěrka přihlášek je 25.9.2017 do 23:00 hod. 
Uzávěrka rezervace boxů je 25.9.2017. do 23:00 hod. 

 
2.2. Přihlášky 

Přihlášky a kvalifikace pro MČR kontroluje, potvrzuje a odpovídá za správnost sekretář vysílající 
oblasti ČJF. Jmenovitá, řádně vyplněné přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců, koní a subjektů 
a údajů o kvalifikaci zasílejte sekretáři oblastí. Ti je následně do termínu uzávěrky přihlášek 
zašlou pořadateli MČR a přihlásí jezdce přes JIS on-line přihlášení. Součástí přihlášky musí být 
jméno vedoucího ekipy, ten je po celý závod MČR osobou pověřenou k jednání jménem 
oblastních soutěžících.  
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2.3. Prezence 
Prezence závodníků se koná v kanceláři závodů, v sobotu 7.10. 2017, od 8,oohod do 10,oo 
hod. Závažné změny po termínu DP je možné hlásit telefonicky kontaktní osobě. 

 
2.4. Technická porada  

Technická porada se koná v sobotu 7.10.2017 v kanceláři závodů, v 10,oo hod. 
 

2.5. Start soutěží (zkoušek)   
Lonžovací zkoušky začínají v 10,45 hod (podle požadavků v přihlášce). 
Soutěž č.1 začíná v 11,oo hod.  
Všechny další soutěže začínají návazně po sobě, podle časového harmonogramu  
Startovní pořadí závodníků bude vypsáno bez ohledu na handicap. 
 

2.6. Sekretariát závodů 
Pracovní doba sekretariátu je v sobotu 7.10.2017 od 8,oo hod do 18,oo hod a v neděli 
8.10.2017 od 9,oo hod do 15,oo hod. 
 

2.7. Další důležité informace 
Předběžné přihlášky do 15.9.2017 mailem na kontaktní osobu (počet závodníků, doprovodu, 
koní, požadavky na ubytování, stravování a ustájení koní). 
Uzávěrka přihlášek na ubytování závodníků a jejich doprovodu je 25.9.2017. Požadavky na 
stravování (diety, alergie uveďte v definitivní přihlášce). 

 
Předběžný časový harmonogram 
Sobota 7.10.2017 
Do 9,oo hod               příjezd závodníků, koní 
9 – 10,oo hod             prezence závodníků, veterinární přejímka koní 
10,oo hod                   technická porada 
10,45 hod                   lonžovací zkoušky 
11,oo hod                   povinné sestavy mistrovských a přátelských soutěží – 1.kolo 
13,oo – 14,oo             přestávka na oběd 
14,oo hod                   volné sestavy jednotlivců, dvojic a skupin mistrovských soutěží – 1.kolo  
                                     a volné sestavy jednotlivců přátelských soutěží – 1.kolo 
17,oo – 18,oo hod    přestávka na večeři 
19,oo hod                   společenský program v sále restaurace Intercamp Kotva, vyhlášení 

výsledků „Paravoltižního poháru ČHS“. 
 
Neděle 8.10.2017 
10,oo hod                 volné sestavy jednotlivců, dvojic a skupin mistrovských soutěží – 2.kolo  
                                   a volné sestavy jednotlivců přátelských soutěží – 2.kolo 
13,oo                         závěrečný ceremoniál, vyhlášení výsledků MČR a  přátelských soutěží 
14,oo hod                 oběd 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu časového rozpisu podle počtu přihlášených 
závodníků. 
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3. Přehled jednotlivých kol soutěží 
Mistrovské i přátelské soutěže jsou dvoukolové – 1.kolo povinná a volná sestava, 2.kolo volná 
sestava 
 

4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 
Soutěže : 
4.1.  Mistrovská soutěž jednotlivců ZO – smíšená (muži a ženy společně) 
4.2.  Mistrovská soutěž jednotlivců LH – smíšená (muži a ženy společně) 
4.3.  Mistrovská soutěž jednotlivců MH – ženy 
4.4.  Mistrovská soutěž jednotlivců MH – muži 
4.5.  Mistrovská soutěž jednotlivců TH1 – smíšená (muži a ženy společně) 
4.6.  Mistrovská soutěž jednotlivců TH2 – smíšená (muži a ženy společně) 
4.7.  Mistrovská soutěž dvojic SH – smíšený handicap 
4.8.  Mistrovská soutěž skupin SH – smíšený handicap 
4.9.  Přátelská soutěž jednotlivců – začátečníků na barelu – smíšený handicap 
4.10.  Přátelská soutěž jednotlivců bez splněné nominace – smíšený handicap 
 

V případě malého počtu soutěžících mohou být některé kategorie sloučeny. 
 
Startovné: 
Startovné v mistrovských soutěžích se nevybírá 
Startovné v přátelských soutěžích: 50Kč/jednotlivec 
 
Ceny v mistrovských soutěžích: 
Medaile a plakety pro první tři umístěné, floty a upomínkové předměty pro všechny zúčastněné 
závodníky v mistrovských soutěžích. 
 
Ceny věnované ČJF pro první tři umístěné v každé kategorii podle následující tabulky: 
 

soutěž kategorie 1.místo 2.místo 3.místo 

4.1. Jednotlivci ZO 1.200Kč 800Kč 500Kč 

4.2. Jednotlivci LH 1.200Kč 800Kč 500Kč 

4.3. Jednotlivci MHŽ 1.200Kč 800Kč 500Kč 

4.4. Jednotlivci MHM 1.200Kč 800Kč 500Kč 

4.5. Jednotlivci TH1 1.200Kč 800Kč 500Kč 

4.6. Jednotlivci TH2 1.200Kč 800Kč 500Kč 

4.7. Dvojice SH 700Kč 500Kč 300Kč 

4.8. Skupiny SH 700Kč 500Kč 300Kč 

 
 
Ceny v přátelských soutěžích věnované pořadatelem: 
Floty a upomínkové předměty pro všechny zúčastněné závodníky. 

 
 
 
 



TJ Orion Praha MA0006 

Mistrovství ČR v paravoltiži 
7.10.2017 – 8.10.2017 

Rozpis otevřených jezdeckých závodů ČJF 
 
5. Technická ustanovení 

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

Veterinárními pravidly, Pravidly paravoltiže, STP a tímto rozpisem závodů. 
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126 
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128  
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
5.1.5. Sázky nejsou povoleny. 

 
 

5.2. Veterinární předpisy 
5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které 

musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2017. 
5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to 

včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 
5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu 

koní 
5.2.4. Vyšetření krve na infekční anémii koní nesmí být starší než 6 měsíců. 

 
5.3. Podmínky účasti, kvalifikace 
Podmínkou účasti závodníků ve všech mistrovských soutěžích jsou podmínky dle platných STP ČJF 
pro rok 2017. 

      V přátelských soutěžích mohou startovat závodníci bez omezujících podmínek. 
 

 
6. Obecné informace 

6.1. Odpovědnost pořadatele 
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a 
jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) 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. 

 
6.2. Informace pro majitele psů 

Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život 
jezdců v kolbišti a opracovišti! 

 
6.3. Ustájení 

Ustájení pro zúčastněné koně pořadatel zajišťuje od 7. do 8.10.2017 v mobilních boxech.  
Ve výjimečných případech je možné ustájit koně od 6.10.2017 (po domluvě s kontaktní 
osobou). Ustájení je zpoplatněno částkou 500,-Kč za celou dobu závodů za 1 koně. Pořadatel 
poskytne ustájeným koním slámu, seno a vodu. Ostatní krmivo (oves, granule) si zajistí účastníci 
sami.                  
Po ukončení závodů, před odjezdem koní, je nutné boxy vyklidit. 
Předběžná přihláška s počtem koní k 15.9.2017. 
Uzávěrka rezervace boxů je 25.9.2017. 
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6.4. Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování pořadatel zajistí v ubytovně Intercamp Kotva Praha, U Ledáren 55, Praha 4, od 7. do 
8.10.2017, na základě předběžné přihlášky. Ubytování od pátku 6.10.2017 je možné, po 
domluvě s kontaktní osobou. 
Ubytovna se nachází 50m od areálu oddílu, ubytování je v ceně 236,-Kč/150,-Kč/100,-Kč na 
osobu a noc, podle druhu ubytování (pokoj/lehátko/karimatka+spacák). 
Elektrická přípojka v areálu JO je k dispozici, 100,-Kč na den. 
Předběžná přihláška s požadavkem na počet lůžek k 15.9.2017. 
Uzávěrka objednávek ubytování je 25.9.2017. 
Požadavky na speciální diety a omezení ve stravování uveďte prosím v definitivní přihlášce. 

 
6.5. Ostatní služby 

Lékařská služba  Český červený kříž, sanitka s personálem 
Veterinární služba  MVDr. Věra Pernicová, zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba  Milan Vanko, zajištěna proti úhradě 
Občerstvení  zajištěno ve stánku „U Sparty“ v areálu AC Sparta, 10m od závodiště, po 

celou dobu konání závodů 
Stravování  zajištěno v restauraci Intercamp Kotva Praha, od soboty 7.10.2017 

poledne do 8.10.2017 večer (snídaně, obědy, večeře/balíček na cestu) 
             Parkování vozidel  osobní auta na parkovišti Intercamp Kotva, přívěsy na koně v areálu JO TJ      
                Orion, vjezd z ulice U kempinku přes areál odtahové služby Dvořák 
 

6.6. Ostatní ustanovení 
6.6.1. Hudbu na flash disku odevzdejte v kanceláři závodů 7.10.2017 do 10,oo hod  

   (1 oddíl = 1 flash disk, skladby aktuální, řádně označené = celé jméno+sestava) 
6.6.2. Listiny pro rozhodčí pro všechny závodníky ve všech soutěžích zajistí pořadatel na      

    základě definitivní přihlášky. 
6.6.3. Půjčení koně v nezbytném případě zajistí pořadatel, na základě domluvy s kontaktní   

    osobou. Půjčení koně je zpoplatněno částkou 300,-Kč za oddíl. 
 
7. Partneři závodů 

ĆJF,ČHS, Hl.m.Praha , MČ Praha 4, Decathlon, Mauricia equishop  
 

8. Schvalovací doložka 
 

Rozpis zpracoval: Nora Hořická     
Rozpis za VK ČJF schválil: Mgr. Jana Sklenaříková 
Rozpis schválil VV ČJF: dne 31.8.2017 
 


