
 

 

Tisková informace, Lysá nad Labem – 17. 3. 2017 

PÁTEK PŘI JEZDECKÉM FESTIVALU S GRAND PRIX C-E-T 

V pátek 24. března vyvrcholí skokové klání při Jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem. Třídenní 

parkurový blok uzavře Grand Prix Czech Equestrian Teamu, která bude mít výšky překážek 130 až 

140 centimetrů. Není to však jediný bod programu tohoto dne… 

V rámci pětidenních jezdeckých závodů budou parkurovému skákání věnovány celé tři dny. Během toho posledního 

se před Grand Prix Czech Equestrian Teamu se uskuteční ještě čtyři další skokové soutěže. Počty přihlášených jezdců 

zatím nejsou tak vysoké, jako ve středu či ve čtvrtek, a tak účastnící budou mít zajisté větší šanci dosáhnout na 

některou z připravených finančních výher. Samotná Velká cena je dotována částkou 30 tisíc korun, dalších 25 tisíc 

bude rozděleno v předešlých rámcových soutěžích. O věcné ceny budou v závěru dne bojovat děti na ponících v 

mezinárodním utkání Pony-games. Proti sobě se postaví výměr z České republiky a proti týmu z Rakouska. 

Každopádně největším pátečním magnetem pro jezdce i diváky bude již zmíněná Grand Prix Czech Equestrian Teamu. 

Jedná se o dvoukolovou soutěž, přičemž první kolo se pojede na překážkách vysokých do 130 centimetrů. V druhém 

kole pak budou na jezdce čekat skoky o 10 centimetrů vyšší. Do druhého kola postupují všechny dvojice a startovat se 

bude v pořadí dle výsledků z prvního kola, přičemž nejlepší jezdec bude nastupovat do závěrečné části jako poslední. 

V případě rovnosti trestných bodů na prvním místě rozhodne o vítězi lepší čas druhého kola. Tím, že je tato soutěž 

vypsaná jako Grand Prix, a tak v ní mohou jezdci sedlat maximálně dva koně. Finanční dotaci si mezi sebou rozdělí 

desítka nejúspěšnějších.  

Zajímavou a napínavou páteční soutěží bude „Vetoflex Jump Team“. Tato skoková zkouška je připravena pro 

dvoučlenné týmy. Obě dvojice jezdec-kůň se představí ve dvou kolech, a to na parkurech se stupňovanou obtížností 

do 105 a 115 centimetrů. O konečném pořadí bude rozhodovat součet kladných bodů obou dvojic z obou kol. V 

případě, že na prvním až pátém místě budou mít jezdci shodný počet bodů, rozhodne o pořadí součet dosažených 

časů. Obě zmíněné stupňované obtížnosti se zároveň jedou jako otevřené soutěže, v nichž se může představit každý 

jezdec, i když nemá žádného kolegu do týmu. Otevřená soutěž je vypsána jako oddělní A, a až poté se představí jezdci 

v oddělení B soutěže přihlášení do týmového klání – Vetoflex Jump Team. Před Grand Prix se ještě uskuteční parkur 

na stupni obtížnosti S*, v němž výška překážek dosahuje 125 centimetrů. Pro některé jezdce bude sloužit jako 

příprava na samotnou Grand Prix, pro jiné to bude vrchol po předešlé soutěži s překážkami o 10 centimetrů nižšími.  

Jezdci se mohou hlásit do všech zmiňovaných soutěží minimálně do pondělí 20. března 23.00 hodin. V případě, že 

startovní pozice na pátek zůstanou volné, uzávěrka pro tento den bude prodloužena až do čtvrtka, aby měli možnost 

se dohlásit po víkendu nerozhodnutí jezdci, případně ti, jimž se ve středu a ve čtvrtek dařilo a chtějí si soutěžní 

program prodloužit.  

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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