
 

 

Tisková informace, Lysá nad Labem – 21. 3. 2017 

NABITÁ STARTOVNÍ POLE JEZDECKÉHO FESTIVALU V LYSÉ 

Čtvrtý ročník Jezdeckého festivalu v Lysé nad Labem, který probíhá na tamním výstavišti od 22. do 26. března 
2017, se těší z velkého zájmu jezdců. Ve středu a ve čtvrtek budou dokonce závěrečné soutěže dne začínat až 
v 17.00 hodin!… 

To je přitom běžně čas, kdy se brány výstaviště v Lysé nad Labem uzavírají.  Nestane se tak ovšem v hale „C“, a to 

pravděpodobně ani v jeden z pěti závodních dnů! „Zájem ze strany jezdců nás opravdu mile překvapil. Středeční 

soutěže jsme museli uzavřít pro přihlašování již před víkendem. Během pondělka se výrazně zaplnily i čtvrteční 

soutěže. V obou dnech odhadujeme, že poslední soutěž bude začínat zhruba v 17.00 hodin,“ uvádí ředitel Jezdeckého 

festivalu Josef Malinovský. 

Zatímco ve středu se první jezdec postaví na start v 9.00 hodin, ve čtvrtek se začne závodit už od osmi. „Zvážili jsme 

všechny okolnosti a vzhledem k tomu, že druhý den Jezdeckého festivalu bude vrcholit divácky velmi atraktivní 

halovou všestranností, neboli skokovým derby s přírodními překážkami, tak jsme nechtěli, aby tato soutěž začínala 

příliš pozdě. Proto jsme se rozhodli posunout začátek sportovního programu na osmou hodinu ranní. Pevně doufáme, 

že dvě desítky jezdců přihlášených do úvodního čtvrtečního klání toto opatření přijmou s pochopením,“ konstatoval 

Josef Malinovský. 

Časový posun soutěží jistě uvítají ti diváci, kteří mají ve čtvrtek přes den pracovní povinnosti a podvečerní začátek 

halové všestrannosti v pevně stanovenou hodinu jim usnadní rozhodování, zda ještě vážit cestu do Lysé nad Labem. 

Derby soutěže, v jejímž kurzu bude polovina přírodních skoků, by se měly zúčastnit tři desítky dvojic. V případě 

stejného počtu trestných bodů na prvém místě, bude následovat po základní části jedno rozeskakování na čas. A 

jelikož kurz derby bývá podstatně delší, než při klasickém parkuru, lze počítat, že se sportovní zápolení ve čtvrtek 

protáhne až k 19. hodině. „Samozřejmě jsme na tuto situaci připraveni a okolí závodní arény vč. opracoviště bude 

dostatečně osvětlené, aby se jezdci a koně mohli na soutěž připravit i po setmění,“ upřesnil Josef Malinovský. 

Pátek budou startovní pole již viditelně volnější, a tak se bude začínat opět v 9.00 hodin. O víkendu se však začátky 

posunou znovu na osmou hodinu, přičemž poslední den závodů ubere ještě jednu hodinu spánku závodníkům i 

divákům změna času ze zimního na letní. „Upozorňujeme diváky, kteří chtějí sledovat soutěže ve čtvrtek, v sobotu a v 

neděli již od osmi hodin, aby využili vchodu přímo do haly „C“ z Čapkovy ulice. Ostatní výstavní haly a venkovní plocha 

výstaviště budou zpřístupněny každý den až od deváté, kdy se otevře hlavní brána výstaviště z Masarykovy třídy. 

Vstup z Čapkovy ulice bude třeba využívat také pro opačný případ, kdy diváci budou chtít přijít na pozdní program po 

zavírací době výstaviště. Zejména to platí pro sobotní večerní show,“ dodal ředitel závodů.  

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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