
 

 

Tisková informace č. 07, Lysá nad Labem – 21. 3. 2018 

SKOKOVÝ ÚVOD PÁTÉHO JEZDECKÉHO FESTIVALU V LYSÉ 

Ve středu 21. března odstartoval pátý ročník Jezdeckého festivalu, který se po dobu pěti 
dnů koná na výstavišti v Lysé nad Labem. Úvodní závodní den přinesl celkem šest 
skokových soutěží. V závěrečné soutěži si pro první příčku dojela Markéta Miková… 

V druhé polovině závodního dne byly připraveny pro velké koně celkem tři skokové soutěže. V té závěrečné se nejvíce dařilo 
mělnické jezdkyni Markétě Mikové. V soutěži stupně L* s výškou překážek 115 centimetrů sedlala koně Papaya  a s 
připravenou trasou si poradila v čase 51,46 vteřiny, což se nikomu nepodařilo překonat. Nejblíže k ní měl německý 
reprezentant Manuel Prause, který za vítězkou zaostal necelé dvě desetiny sekundy a s koněm Cocolotta se tak musel 
spokojit s druhou příčkou. Čas 52,87 vteřiny pak stačil Denise Vegrichtové s Phoebe ke třetí příčce a doprovodila na 
dekorování svoji stájovou kolegyni Markétu Mikovou. 

Obě mělnické jezdkyně se prosadily i v předešlé soutěži, kterou byla stupňovaná obtížnost do 110 centimetrů. Patřily sice do 
elitní trojice, na první místo však nedosáhly. To získala za svoji rychlou jízdu Klára Voříšková a Czelzi. Třetí vítězkou v sedle 
velkých koní se během středy stala Natalia Tarabini a Ryko. Tato dvojice předvedla nejlepší výkon na parkuru stupně Z (100 
cm). 

O úvod Jezdeckého festivalu se během dopoledne postaraly tři pony soutěže, v nichž se představilo slušné startovní pole. 
Nejvyšší zkouškou pro jezdce na pony byl parkur stupně SP. Do následného rozeskakování se nakonec probojovalo pouze 
šest dvojic a mezi nimi si nejlépe vedla Eliška Petrusová s Kačenkou 1. Tato dvojice byla velice úspěšná i v předešlé soutěži 
LP, kde skončila druhá. Nestačila pouze na vítězného jezdce Štěpána Filipa. Ten s poníkem Bam 2 dokázal zajet ještě o 5 
desetin vteřiny rychlejší jízdu a zaslouženě se tak radoval z vítězství.  

Úplně prvním vítězem v rámci pátého ročníku Jezdeckého festivalu se stal Viktor Skutecký, tedy jezdec, který byl nedávno 
oceněn jako nejlepší jezdec na pony roku 2017. V Lysé se mu dařilo na parkuru stupně ZLP s poníkem Marschallem.  

Stejně jako středa, i čtvrteční závodní den bude věnován skokovým soutěžím. Začínat se bude opět parkury pro pony. 
Čtvrtek bude zároveň patřit finále letošního ročníku Zimního jezdeckého poháru 2018. V rámci tohoto seriálu sbírali jezdci 
body v pěti kvalifikačních kolech. Ve finále jsou však zvýhodněni dvojnásobným počtem bodů, které se jim přičtou k již 
získaným. Ve všech třech kategoriích se tak můžeme těšit na zajímavé a napínavé vyvrcholení. 

Aktuální informace o Jezdeckém festivalu sledujte na stránkách www.jezdeckyfestival.cz. Závody můžete sledovat také živě 
prostřednictvím on-line přenosu na EquiTV.cz a YouTube.com.    
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