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JEZDECKÝ FESTIVAL 2017 NABÍDNE KAŽDÝ DEN NĚCO NOVÉHO 

Jezdecký festival na výstavišti v Lysé nad Labem nemá co do pestrosti programu v České 
republice mezi akcemi spojenými s koňmi obdobu. Čtvrtý ročník, který se uskuteční od 22. 
do 26. března 2017, nabídne během každého z pěti dnů opět něco nového!… 

„Naším cílem je, aby všechny dny Jezdeckého festivalu měly více než jeden silný magnet na diváky. Proto jsme se rozhodli program 

doplnit dalšími netradičními soutěžemi, které nalákají do ochozů ještě více diváků a současně se bude jednat o atraktivní záležitost 

pro samotné účastníky,“ uvedl ředitel Jezdeckého festivalu v Lysé nad Labem Josef Malinovský. 

Středa je od prvního ročníku spojena se soutěžemi pro děti na pony a velkých koních. Již tradičně v Lysé zahajuje trojice celoročních 

seriálů Pony liga, Pony extraliga a Teenager. A právě tyto soutěžní kategorie inspirovaly pořadatele k vypsání dvoukolové soutěže s 

pracovním názvem ‚Malý-Velký jezdec‘. „Jednat by se mělo o dvoukolovou soutěž pro jezdce na pony a velkých koních. První kolo 

by absolvovaly děti do 16 let na poníkovi a druhé na velkém koni,“ upřesnil Josef Malinovský. 

Čtvrtek nabídne finále Zimního Jezdeckého poháru v parkurovém skákání, a to hned ve dvou túrách – v malé a ve velké. V obou 

případech bude soutěž dvojnásobně bodovaná oproti předešlým kolům seriálu, které se uskuteční od 28. ledna v průběhu sedmi 

víkendů předcházejících termínu konání festivalu v Lysé nad Labem. Ve čtvrtek později odpoledne bude jistě diváky lákat do ochozů 

halová soutěž všestrannosti neboli ‚skokové derby‘, jehož parkur obsahuje nejméně polovinu přírodních překážek.  

Také pátek bude mít tři zajímavé body programu. „Absolutní novinkou se stane týmová soutěž dvoučlenných týmů, které budou 

startovat ve dvou soutěžích se stupňovanou obtížností do 105 a 115 centimetrů. Tým, jenž si za čtyři starty odveze nejvíce kladných 

bodů, zvítězí i v tomto netradičním formátu dvoukolové soutěže. V případě rovnosti trestných bodů na prvních třech příčkách bude 

rozhodovat součet časů z druhého parkuru,“ prozradil Josef Malinovský. Hlavní sportovní událostí pátečního dne se ovšem stane 

absolutní vrchol parkurové části festivalu – Grand Prix Czech Equestrian Teamu. A aby toho nebylo málo, tak po jejím skončení se 

diváci mohou v pozdním odpoledni těšit na turnaj týmové disciplíny Pony-games. 

Tradičně nejvíce nabito bývá při Jezdeckém festivalu v sobotu, kdy se také divákům představí nejvíce jezdeckých odvětví. Závodit by 

se mělo v drezuře, ve voltiži a ve skocích, přičemž v případě skoků půjde o atraktivní soutěž Mini-maxi. Na tu naváže další novinka 

roku 2017! Tou bude ‚Jump and Drive‘, kdy parkuroví jezdci pojedou štafetovou soutěž s vozataji. Jezdci v sedle budou překovávat 

čtyři snížené oxery po Mini-maxi, pro vozataje s předních skoků kombinací budou vytvořeny pro změnu čtyři průjezdní branky 

ohraničené kužely s míčky. Chyby na parkurových i vozatajských překážkách se budou přepočítávat do času a pořadí bude určeno 

dle součtu časů. Opomenout nelze ani večerní show program, o jehož začátek se postarají právě dvě zmíněné soutěže ‚Mini-maxi‘ a 

‚Jump and Drive‘.  

Festivalová neděle bude opět ve znamení koňských spřežení. Oproti letům předešlým se do soutěžní skladby vrátí kategorie 

dvojspřeží pony. Chybět nebudou ani hobby klání pro jedno a dvojspřeží. Soutěže jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží budou 

dvojnásobně bodované v rámci finále vozatajského Zimního Jezdeckého poháru.  

Další podrobnosti o programu Jezdeckého festivalu v Lysé nad Labem najdete na internetových stránkách www.jezdeckyfestival.cz.  
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