
 

 

Tisková informace č. 4, Lysá nad Labem – 18. 12. 2015 

PŘI JEZDECKÉM FESTIVALU SE PŘEDSTAVÍ PONY-GAMES 

V rámci třetího ročníku Jezdeckého festivalu pořádaného na výstavišti v Lysé nad Labem 
od 16. do 20. března 2016 se poprvé představí nová disciplína pro děti na pony nazvaná 
Pony-games, která aspiruje na implementování do komplexního systému ČJF... 

 

Jak se uvádí v pravidlech tohoto v České republice nového odvětví jezdeckého sportu, pojmem Pony-games se 

rozumí štafetové hry v přímé dráze. Jedná se o týmový závod, kde však každý jede samostatně. Svou podstatou 

Pony-games umožňují dětem osvojení jezdeckých dovedností hravou formou. Jsou založeny na třech základních 

principech: vztahu k poníkovi, socializaci (díky práci ve skupině) a samostatnosti. Úspěch v soutěži vyžaduje 

rychlost, zručnost a jistotu v sedle. Mezi osm základních her patří: Slalom, Míček a kužel, Pět vlajek, Karton, 

Provaz, Dvě vlajky, Dva hrnečky a Pošťák. Ve vyšší úrovni je her šestnáct a v elitní úrovni dokonce třicet dva. 

Jejich pravidla jsou publikovány na internetové adrese www.pony-games.cz. 

 

„Pony-games se v roce 2015 několikrát představily při oficiálních jezdeckých závodech a moc nás tento projekt 

zaujal. Je to skvělá možnost pro malé děti, jak začít s jezdeckým sportem. Navíc je tato forma jezdeckých aktivit 

lépe dostupná i pro ty děti, jejichž rodiče nemají možnost pořídit vlastního poníka. Pětiletí a starší poníci mají 

totiž povolen start až ve střech soutěžích za den, což umožňuje v rámci jezdeckých klubů aktivního zapojení více 

dětí,“ uvedl ředitel Jezdeckého festivalu Josef Malinovský. „Pony-games určitě mohou pomoci rozvoji jezdectví 

v České republice mezi nejmladší generací, a proto jsme se rozhodli během festivalu v Lysé podpořit tuto 

myšlenku a pomoci ji propagovat mezi širokou veřejností,“ dodal. 

 

Pony-games budou mít při Jezdeckém festivalu vyhrazený zhruba hodinový prostor v neděli 20. března od 11.30 

hodin a budou tak předcházet absolutnímu vrcholu této pětidenní akce, kterým se stanou finálové vozatajské 

soutěže Zimního Jezdeckého poháru v kategoriích dvojspřeží a čtyřspřeží. Děti na pony v klasických parkurových 

soutěžích se představí při festivalu již ve středu dopoledne a po nich budou následovat skokové závody na 

velkých koních. Ty budou pokračovat i ve čtvrtek a v pátek, kdy je mj. na programu Grand Prix a také ukázka 

jezdecké všestrannosti. Sobota je věnována drezuře, voltiži, skokovému Mini-maxi a večernímu show 

programu, při němž pořadatelé opět představí ostatní více, či méně známá jezdecká odvětví. Podrobnější 

informace najdete na www.jezdeckyfestival.cz.  

 

Kontakt: Josef Malinovský (ředitel Jezdeckého festivalu), e-mail: equinet@equinet.cz, tel.: +420 606 382 315 


