
 

 

Tisková informace, Lysá nad Labem – 15. 3. 2017 

JEZDECKÝ FESTIVAL 2017 S REKORDNÍ ÚČASTÍ PONY 

Rekordní zájem pony jezdců registrují pořadatelé Jezdeckého festivalu, který se uskuteční na 

výstavišti v Lysé nad Labem od středy 22. do neděle 26. března 2017. Pro pony jsou vypsané první 

tři z celkových 36 soutěží… 

 

První festivalový den, jehož dopolední program je věnovaný právě poníkům, proběhne kolem 150 startů, 

přičemž celou stovku tvoří poníci. Soutěže pro děti, které se věnují parkurovému skákání na pony, tak přilákaly 

do Lysé nad Labem doposud rekordní počet zájemců. „Opravdu se nestává často, aby v jedné soutěži startovalo 

více jak 50 poníků. V českých halách se tak určitě ještě nikdy nestalo a možná budeme atakovat rekord i v rámci 

venkovních závodů,“ uvedl ředitel Jezdeckého festivalu Josef Malinovský. 

Poníci se navíc díky novince nazvané „Malý velký jezdec“ prolnou více s velkými koňmi. Jde o dvoukolovou 

soutěž, kdy jezdec absolvuje první kolo s poníkem a druhé kolo s velkým koněm. K účasti stačí, když se jezdec 

nahlásí s poníkem do soutěže číslo tři, kterou je parkur stupně SP, a následně nastoupí s velkým koněm do 

soutěže číslo čtyři vypsané na stupni obtížnosti Z, tedy s překážkami do 100 centimetrů. Pořadí bude 

vyhodnoceno na základě součtu trestných bodů z obou kol, v případě rovnosti bodů na prvních třech místech 

rozhodne součet dosažených časů v obou kolech.  

Pro soutěž „Malý velký jezdec“ bylo přiřazeno v oficiálním rozpisu závodů číslo pět, účastníci svůj zájem o start 

v ní však nahlásí pouze formou poznámky v přihlášce, resp. při prezentaci před začátkem závodů. Pátá soutěž je 

totiž vyhodnocována ze startů v již zmíněných otevřených soutěžích s čísly tři a čtyři. Do všech ostatních soutěží 

konaných v zahajovací den festivalu se mohou hlásit tradičním způsobem dle pravidel jezdeckého sportu 

prostřednictvím Jezdeckého informačního systému České jezdecké federace.  

Středeční program přinese ještě další dvě soutěže pro velké koně s překážkami do 110, respektive do 115 

centimetrů. Parkurovému skákání pak budě věnován i čtvrtek 23. března, stejně jako pátek, kdy se opět 

dostanou ke slovu poníci. Tentokrát ovšem při turnaji v týmových hrách Pony-games. Víkendové dny budou 

patřit drezuře, voltiži a soutěžím spřežení. Skoky budou v sobotu zastoupeny atraktivní soutěží Mini-maxi, která 

bude zahajovat večerní show program. 

Kompletní informace včetně rozpisu závodů a orientačního časového harmonogramu najdete na internetových 

stránkách www.jezdeckyfestival.cz. 
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