
 

 

Tisková informace, Lysá nad Labem – 17. 2. 2017 

PONY-GAMES NA FESTIVALU LETOS S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 

V roce 2016 se při Jezdeckého festivalu v Lysé nad Labem představila disciplína pro děti jezdící na 

ponících – Pony-games. Ta od té doby zaznamenala dynamický rozvoj. Dobrou zprávou je, že letos 

opět nebude chybět, navíc s účastí zahraničních jezdců… 

Pony-games jsou zábavnou a užitečnou tréninkovou formou pro děti jezdící na ponících, zároveň jsou 

však i sportovní disciplínou. Stejně jako v loňském roce, ani letos nebudou chybět v programu 

Jezdeckého festivalu, který se koná 22. – 26. března na výstavišti v Lysé nad Labem.  

Tentokrát je však pro diváky připravena ještě lákavější podívaná. Pozvání totiž přijal tým z Rakouska 

složený z jezdců ze stáje Ponyhof Daneder, kde se disciplíně Pony-games věnují již od roku 2011. V 

řadách tohoto celku jsou jezdci, kteří jsou zařazení i do širšího rakouského výběru pro letošní 

evropský šampionát, jenž se bude konat v Anglii. Koučem týmu je P. Montgomery, jezdec a trenér 

původem ze Severního Irska, který má s Pony-games dlouholeté zkušenosti. 

Proti zahraničním jezdcům budou v českých barvách stát finalisté loňského ročníku seriálu Pony-

games Cup. Turnaj je určen pro jezdce do 14 let a diváci se mohou těšit na jedenáct her, z nichž 

některé se pojedou v České republice úplně poprvé, protože na ukázku budou zařazeny i hry z úrovně 

Elita.  

„Od letošního roku se i u nás začne jezdit všech 33 her, zatím však jen v kategorii do 18 let. V České 

republice je totiž podle francouzského vzoru používáno rozdělení her do tří úrovní, což v ostatních 

zemích neexistuje. Díky tomu je však účast v turnajích dostupnější i začínajícím jezdcům a týmy 

soutěžící ve stejné úrovni jsou výkonnostně srovnatelné,“ uvedla trenérka českého celku Alžběta 

Mašková. 

Mezinárodní turnaj Pony-games v rámci programu Jezdeckého festivalu odstartuje v pátek 24. března 

odpoledne po skončení skokové soutěže Grand Prix Czech Equestrian Teamu. Začátek je plánovaný 

zhruba na 16.00 hodinu.  

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). Více o Pony-games se 

dozvíte na www.pony-games.cz. 
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