
 

 
ČESKÝ POHÁR V PARAVOLTIŽI 2022 

  
Vyhlašovatel seriálu: Česká jezdecká federace 
Pořadatel:   Subjekty ČJF pořádající jednotlivá kola seriálu   
Zodpovědná osoba:  Jana Tomišková  
Kontakt:   komise.voltiz@cjf.cz  
 
 

I. Statut seriálu:  
 

Statut a pravidla seriálu schvaluje VV ČJF. Rozpisy jednotlivých kol v souladu s pravidly seriálu, 
PJS, Veterinárními a Všeobecnými pravidly a pravidly jednotlivých disciplín schvaluje OV mateřské 
oblasti pořadatele daného kola. Všechna kvalifikační kola a finále musí být zadána do kalendáře 
závodů v JIS s příznakem Český pohár ČJF (N-CPCJF).  
 
Za průběh soutěží v souladu s rozpisem a PJS a správné vyhotovení výsledkových listin zodpovídá 
Hlavní rozhodčí závodů, který je odpovědný za přepočet průběžných výsledků daného kola a 
jejich uveřejnění do 48 hodin po skončení závodů.  
 
Pořadatel má povinnost v rozpise uvádět, že se jedná o Kvalifikační kolo Českého poháru 2022 
v paravoltiži. 

 
 

II. Základní pravidla:  
 

 Základní podmínkou uskutečnění Českého poháru v paravoltiži jsou řádně schválené 
rozpisy a dodržování PJS, veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF.  

 Český pohár v paravoltiži je přístupný všem jezdcům a koním s platnou licencí ČJF.  
 Každá kategorie má v Českém poháru svou soutěž. Soutěží započítávaných do Českého 

poháru se mohou zúčastnit i zahraniční jezdci, avšak bez možnosti získávat body.   
 V jednom závodu může bodovat jezdec pouze na jednom koni. V případě, že bude v 

soutěži startovat i na dalším koni – zisk bodů si připíše s koněm lépe umístěným.   
 Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech získávají body, kdy za první místo bude 

uděleno 10 bodů a dále sestupně vždy o bod méně. - př. 13 startujících 1.místo 10 
bodů, 2.místo 9 bodů, 3.místo 8 bodů od 10 místa každý závodník po jednom bodu.  

 
III.  Kategorie seriálu:  

 
o jednotlivci MP1 
o jednotlivci MP2 
o jednotlivci TP1 
o jednotlivci TP2 
o jednotlivci LPP  
o jednotlivci ZO   

 
IV. Finále  

 Finále Českého poháru ČJF proběhne během předem určených finálových závodů.  



 

 Finále Českého poháru se mohou účastnit pouze jezdci, kteří absolvovali minimálně  
2 předchozí kola Českého poháru. Body ve finále budou udělovány stejně jako 
v jednotlivých kolech a k nim budou přičteny bonusové body:  
1. místo 5 bodů, 2. místo 4 body, 3. místo 3 body, 4. místo 2 body, 5. místo 1 bod.  

 Pokud dojde po součtu všech bodů za všech kol ke shodě bodů, bude konečné 
umístění rozhodovat lepší výsledek ve finálovém kole. 

 
V.  Termínový kalendář paravoltiž 

 
1. 02.04. JK Bonanza Trojanovice – Frenštát p. R.  
2. 23.04. JK Fany Hostěnice – Veterinární Univerzita 
3. 08.05. TJ Orion Praha – Praha Braník 
4. 05.08. Epona – Lesní penzion Podmitrov  
5. FINÁLE - 10.09. TJJ LUCKY Drásov – Drásov 

 

 
VI. Financování z prostředků ČJF  

 
 
Finanční odměny vítězům ve finále: 

 
kategorie Jednotlivci MP1    3 300,- (1500, 1000, 800) 
Kategorie Jednotlivci MP2   3 300,- (1500, 1000, 800) 
Kategorie Jednotlivci TP1   3 300,- (1500, 1000, 800) 
Kategorie Jednotlivci TP2   3 300,- (1500, 1000, 800) 
Kategorie Jednotlivci LP    3 300,- (1500, 1000, 800) 
Kategorie Jednotlivci ZO   3 300,- (1500, 1000, 800) 

 
Dekorovací předměty pro všechny kategorie do finále v max. částce celkem Kč 9 000,-. 
 
Náhrada za organizační zabezpečení seriálu pořadateli 3000,- Kč / kolo. 
 
 

 
 


