
 

 

Tisková informace, Lysá nad Labem – 9. 2. 2017 

JEZDECKÝ FESTIVAL 2017 V LYSÉ NABÍDNE 36 SOUTĚŽÍ 

Celkem 36 soutěží ve čtyřech jezdeckých disciplínách a řadu dalších ukázek z jiných odvětví 

spojených s koňmi. To je definitivní nabídka čtvrtého ročníku Jezdeckého festivalu, který se 

uskuteční na výstavišti v Lysé nad Labem od 22. do 26. 3. 2017… 

Přesně šest týdnů před zahájením akce byl dokončen proces schvalování rozpisu soutěží pod hlavičkou České jezdecké 

federace, který byl složitější, než u běžných jezdeckých závodů. Dvě soutěže totiž neznají oficiální pravidla ČJF, a tak je musel 

nejprve schválit Výkonný výbor ČJF. Poté ještě museli pořadatelé čekat na schválení rozpisu od pražské oblasti ČJF, pod níž 

spadá pořádající subjekt – Jezdecký klub Jezdci.cz.  

„Od čtvrtka 9. února se jezdci mohou začít hlásit do jednotlivých soutěží, a to až do 20. března. Parkurové soutěže budou 

probíhat od středy 22. do soboty 25. března. V sobotu dopoledne se uskuteční drezurní úlohy, odpoledne pak voltižní 

sestavy. Skoky budou v sobotní den zastoupeny jen formou netradiční soutěže Mini-maxi. Jejich vrchol v podobě Velké ceny 

Czech Equestrian Teamu plánujeme stejně jako vloni na páteční odpoledne,“ upřesnil ředitel závodů Josef Malinovský. 

„Neděle bude celá věnovaná vozatajským soutěžím,“ dodal. Pátou zastoupenou disciplínou ČJF bude všestrannost. Ta 

ovšem v halové podobě může probíhat jen jako tvz. „Derby“, což je dle pravidel ČJF skoková soutěž, která obsahuje 

nejméně polovinu přírodních skoků. I proto pořadatelé oficiálně hovoří spíše o čtyřech jezdeckých disciplínách. Netradiční 

odvětví spojená s koňmi budou divákům prezentována především při show programu v sobotu večer. Jen příznivci Pony-

games si přijdou na své již během pátečního podvečera. Na oficiální i hobby závody se jezdci musí hlásit přes nový on-line 

přihlašovací systém České jezdecké federace, který byl spuštěn teprve ve středu 8. února. „Pevně doufáme, že se všichni s 

touto novinkou rychle sžijí a bude pro ně přihlašování stejně snadné a rychlé, jako tomu bylo u předešlé internetové 

aplikace ČJF. Ta ostatně fungovala velmi podobně,“ konstatuje ředitel závodů.  

Pouze do dvou speciálních soutěží se nebude možné přihlásit tzv. on-line. „V první řadě jde o středeční dvoukolovou soutěž 

nazvanou Malý velký jezdec. Ta je určena pro děti na ponících i velkých koních. Vzhledem k tomu, že první kolo musí jezdec 

absolvovat na poníkovi a druhé na velkém koni, musí se každý přihlásit jednotlivě do otevřených soutěží č. 3 a 4. Do 

poznámky pak stačí uvést ‚Malý velký jezdec‘. Každopádně všichni jezdci startující v obou zmíněných soutěžích budou při 

prezentaci vyzvání, zda chtějí být hodnoceni i v rámci této dvoukolové soutěže. Ostatně startovné se v této speciální soutěži 

nevybírá,“ podotkl Josef Malinovský. Podobná situace nastane také u páteční dvoukolové soutěže JUMP TEAM pro 

dvoučlenné týmy. Zde bude identifikace přihlašovaných jezdců snadnější, neboť se budou hlásit do speciálních oddělení „B“ 

u soutěží č. 14 a 15, které tvoří jednotlivá kola týmové soutěže. „Do poznámek ovšem jezdci musí pořadateli nahlásit, která 

z dalších soutěžních dvojic s nimi bude tvořit tým. Eventuálně toto musí upřesnit při prezentaci v den konání soutěže,“ 

upozornil ředitel závodů.  

„Pevně doufáme, že jezdci budou mít o účast na Jezdeckém festivalu zájem, budou se hlásit v hojném počtu a podpoří tak 

tuto organizačně velmi náročnou akci. Množství startujících je totiž vedle kvality startovního pole vždy velmi důležitým 

faktorem úspěšnosti sportovního mítinku,“ dodal na závěr Josef Malinovský. Podrobnosti o Jezdeckém festivalu najdete na 

internetových stránkách www.jezdeckyfestival.cz. Na adrese www.jezdeckypohar.cz se navíc můžete přihlásit k odběru 

novinek prostřednictvím e-mailu o všech závodech seriálu Zimní Jezdecký pohár ČJF (vč. Jezdeckého festivalu). 
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